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Aos seis dias do mês de julho 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 Ciências Sociais (Licenciatura e 2 

Bacharelado) (ESR/UFF Campos), sob a presidência da Professora Maria Gabriela Scotto 3 

(Coordenadora do Bacharelado) e Andréa Lúcia da Silva de Paiva (Coordenadora da 4 

Licenciatura). Estiveram presentes os seguintes professores: Érica Tavares da Silva Rocha, 5 

Cláudio Araújo de Souza e Silva, Paulo Rodrigues Gajanigo, Márcio José Melo Malta, Rita de 6 

Cássia Souza Paz, Gláucia Maria Pontes Mouzinho, Rodrigo de Araújo Monteiro, Jussara Freire; 7 

o discente André Costa da Silva e eu, Rodrigo Gicovate. Os Professores Carlos Eugênio Soares 8 

de Lemos, Gisele Maria Ribeiro de Almeida e Gisele Estácio justificaram ausência. A reunião foi 9 

iniciada às 14 horas e 30 minutos. A professora Gabriela Scotto apresentou os pontos da pauta. 10 

Passou-se ao primeiro ponto, referente à Leitura e aprovação da ata de Colegiado do dia 11 

18/05/2016. A Professora Andréa Paiva leu a ata da última reunião e, na ausência de alterações a 12 

serem feitas por parte dos professores, o colegiado aprovou o documento por unanimidade. 13 

Passou-se ao segundo ponto, referente à Aprovação do ajuste curricular: As coordenadoras 14 

expuseram a todos que após a apresentação da grade curricular do ajuste na última reunião de 15 

colegiado foi observada a necessidade de pequenos ajustes extras relativos à periodização e 16 

equivalências de algumas disciplinas, que não comprometeriam a essência da proposta. Por este 17 

motivo, as grades (Bacharelado e Licenciatura) voltaram a ser apresentadas nesta reunião para 18 

aprovação definitiva da proposta de ajuste curricular elaborada pelo Núcleo Docente Estruturante 19 

(NDE) do curso. Foi informado também pelas professoras Andréa Paiva e Gabriela Scotto que no 20 

dia 05/07/2016 as Coordenações realizaram uma reunião com os alunos do curso com a 21 

finalidade de explicar a todos os detalhes do ajuste que o curso irá efetivar. Nesta reunião, os 22 

alunos ficaram com algumas dúvidas quanto à aplicação de certos casos de dispensa e 23 

equivalências, mas no geral concordaram com a proposta e apresentaram algumas contribuições. 24 

Foi informado que para situações não previstas, a coordenação irá avaliar as possibilidades caso 25 

a caso. As professoras Érica Tavares e Andréa Paiva apresentaram as grades, destacando as 26 

alterações de nomes de disciplinas, mudanças de períodos, equivalências, inclusão e exclusão de 27 

disciplinas contidas no ajuste. Após esclarecimentos apresentados pelos membros do NDE 28 

referentes a peculiaridades que certos casos de equivalências e nomes de disciplinas 29 

apresentavam, o resultado final do ajuste ficou da seguinte forma: Novo fluxograma, contendo a 30 

periodização de disciplinas obrigatórias e optativas de Bacharelado e Licenciatura (Anexo I desta 31 

ata); nova distribuição das disciplinas/atividades e periodização (Anexo II – Formulário 11 de 32 



bacharelado e licenciatura); distribuição da carga horária nova e anterior (Anexo III – Formulário 33 

12 de bacharelado e licenciatura); Equivalências de disciplinas do Bacharelado e Licenciatura 34 

(Anexo IV – Formulário 16 de bacharelado e licenciatura). A professora Gabriela abriu espaço 35 

para os professores definirem a questão dos pré-requisitos de disciplinas de bacharelado. Todos 36 

concordaram que seriam mantidos os pré-requisitos do currículo anterior. Além disso, para o 37 

Bacharelado, o colegiado decidiu por unanimidade que Prática de Pesquisa em Ciências Sociais 38 

II terá como pré-requisito Prática de Pesquisa em Ciências Sociais I; Oficina de Texto II terá 39 

como pré-requisito Oficina de Texto I; a Monografia I terá como pré-requisitos as disciplinas de 40 

Teoria Política IV, Teoria Sociológica IV, Antropologia IV e Metodologia da Pesquisa II e Prática 41 

de Pesquisa em Ciências Sociais II. A disciplina de Monografia II terá como pré-requisito a 42 

Monografia I e Oficina de Texto II. No caso dos pré-requisitos das disciplinas de Licenciatura 43 

todos concordaram que seriam mantidos os pré-requisitos do currículo anterior. Além disso, o 44 

colegiado decidiu por unanimidade que a disciplina Oficina de Texto II terá como pré-requisito 45 

Oficina de Texto I; a Prática de Pesquisa em Ciências Sociais e Educação terá como pré-46 

requisitos as disciplinas de Teoria Política IV, Teoria Sociológica IV, Antropologia IV e 47 

Metodologia da Pesquisa II. A disciplina de Monografia sobre Docência em Ciências Sociais terá 48 

como pré-requisito a Prática de Pesquisa em Ciências Sociais e Educação e Oficina de Texto II. 49 

Foi aprovado também que a as disciplinas de Prática Educativa I, II e III seguiriam com pré-50 

requisitos respectivamente. Pré-requisitos aprovados. A Professora Gabriela salientou que no 51 

currículo anterior ao ajuste os alunos teriam a possibilidade de cursar duas eletivas quaisquer, 52 

além das sete optativas necessárias para a formação do Bacharelado.  A professora destacou que 53 

para dar uma liberdade maior de escolha aos alunos, a versão mais atualizada do ajuste curricular 54 

prevê que o aluno deva fazer nove optativas. Para a operacionalização dessa escolha e das 55 

equivalências, o Professor Paulo sugeriu que sejam criadas optativas de Tópicos Especiais I e II 56 

de História, Geografia e Serviço Social. Por sua vez, o professor Márcio complementou dizendo 57 

que seria interessante criar disciplinas de Tópicos Especiais em Ciências Humanas I e II para 58 

realizar as equivalências de alunos inclusive transferidos de outras instituições cuja ementa 59 

venha ao encontro. O Colegiado aprovou por unanimidade as sugestões dos professores. Quanto 60 

à Licenciatura, a Professora Andréa salientou que o novo currículo prevê apenas duas optativas 61 

por parte dos alunos e ainda abriu uma votação para o colegiado decidir se, assim como no 62 

Bacharelado, o aluno de licenciatura, caso desejasse, poderia cursar apenas uma disciplina 63 

optativa fora do curso. Após um breve debate, o colegiado decidiu que os alunos de licenciatura 64 

teriam o direito de cursar apenas uma disciplina externa, e para operacionalidade dessa escolha e 65 

equivalência também foi aprovada a criação das optativas: Tópicos Especiais I e II (de História,    66 

Geografia e Serviço Social) e Tópicos Especiais em Ciências Humanas I e II para realizar as 67 

equivalências de alunos inclusive transferidos de outras instituições cuja ementa venha ao 68 

encontro. Passou-se ao terceiro ponto de pauta, referente ao Trancamento de Matrícula de 69 

Aluna do Bacharelado: A Professora Gabriela Scotto falou ao colegiado sobre o requerimento 70 

da aluna Lívia de Freitas da Silva, que pediu o trancamento de sua matrícula por estar passando 71 

por uma gravidez de risco. A Professora mostrou o parecer favorável ao trancamento realizado 72 

pela perícia médica de Niterói e, não tendo nenhum professor contra o trancamento, o colegiado 73 

aprovou por unanimidade. Passou-se ao quarto ponto de pauta, referente aos Informes: A 74 

professora Andréa informou a todos que do dia 18 a 28 de julho de 2016 o funcionário Rodrigo 75 

Gicovate entrará de férias de suas atividades. Neste sentido, ela pediu aos professores para enviar 76 

as informações sobre as monografias de seus alunos de modo a não atrapalhar o andamento das 77 

apresentações dos trabalhos. Foi apresentada a proposta de defesas de Monografias entre 25/07 a 78 

05/08. A professora Andréa Paiva também comunicou haver uma atividade proposta pelo 79 

colegiado Geral de Licenciaturas, a ser debatido em reunião de colegiado, frente a pensar as 80 

práticas educativas como componentes curriculares e seus desdobramentos visando contribuir 81 

para os debates feitos nesse fórum sobre a Resolução n. 2 de 1 de Julho de 2015 que determina 82 

3.200horas como mínimo da carga horária das licenciaturas. No entanto, devido a pauta da 83 



reunião não houve tempo para discutir a questão. A professora Gabriela também comunicou o 84 

reagendamento da visita do MEC para reavaliação do Bacharelado no período de 11 a 14 de 85 

setembro de 2016. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e, para constar, eu, 86 

Rodrigo Gicovate Paes, assino juntamente com as Presidentes. Campos dos Goytacazes, seis de 87 

julho de dois mil e dezesseis. 88 


