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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Ata da Reunião do Colegiado do curso de Bacharelado

e Licenciatura em Ciências Sociais do Instituto de

Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional,

realizada na Rua José do Patrocínio, setenta e um,

Centro, Campos dos Goytacazes, aos vinte e cinco do

mês de junho de dois mil e quatorze, às quatorze horas.

Aos vinte e cinco do mês de junho de dois mil e quatorze, com início às quatorze horas,
na sala 201, Bloco F, reuniram-se, sob a presidência do Professor Carlos Eugênio
Soares de Lemos, os docentes: Andréa Lúcia da Silva de Paiva, José Colaço Dias Neto,
Jussara Freire, Márcio José Melo Malta, Maria Gabriela Scotto. Justificou ausência a
professora Simone Silva. O professor Carlos Eugênio Soares de Lemos, Coordenador
do Curso de Ciências Sociais de Campos e Presidente desta reunião, deu iniciou a
reunião agradecendo a presença de todos. O primeiro ponto de pauta foi reservado
aos informes. O professor Carlos Eugênio Soares de Lemos iniciou reforçando o
pedido da direção do Instituto sobre a existência de um livro de reclamações onde
deverá ser registrado qualquer problema de segurança ou outros acontecimentos que
revelem gravidades. A professora Andréa Lúcia da Silva de Paiva comunicou a
necessidade de padronização das chamadas para as defesas de monografias e ficou de
encaminhar um modelo para apreciação do colegiado para a próxima reunião. O
Coordenador comunicou que a partir do segundo semestre de dois mil e quatorze a
chave das salas que os professores pegam com os seguranças será entregue em um
estojo contendo pilot e apagador que, ao término da aula, deverá ser entregue ao~
seguranças. O professor Carlos Eugênio Soares de Lemos comunicou a existência d
uma planilha on line das salas do Instituto que será encaminhada aos professores por e- ~
mail visando facilitar a informação sobre as disponibilidades das salas. Para que a v
planilha on line das salas possa funcionar atendendo a necessidade de todos os ri
professores do Instituto o professor Carlos Eugênio Soares de Lemos informou que os
técnicos estão solicitando aos coordenadores de curso o encaminhamento de uma
listagem das atividades (cursos de extensão e pesquisa), eventos, orientações que os
professores de seus cursos darão no segundo semestre de 2014. O coordenador Carlos $
Eugênio Soares de Lemos solicitou que os professores encaminhem suas atividades até <i-
o dia sete de julho de dois mil e quatorze visando contribuírem para a construção da
planilha. O professor Carlos Eugênio Soares de Lemos comunicou o fim da greve dos
técnicos federais e seu retorno, na terça-feira, no dia primeiro de junho de dois mil e
quatorze. Nesse presente dia ficou decidido, em fórum de dirigentes da unidade, que /l~
cada Chefe de Departamento e Coordenador de Curso irão se reunir com os seus ~
técnicos visando colocá-los em contato com os serviços acumulados, sobretudo os de
caráter de urgência. O professor Carlos Eugênio Soares de Lemos colocou em discussão
o uso da sala 201, Bloco F, que era usada como salas dos professores do curso de
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Ciências Sociais e onde ainda se encontram os núcleos e diretórios de pesquisa.
Comentou sobre a possibilidade de os núcleos irem para o prédio alugado na Av. 28,
próxima a Faculdade da Estácio de Sá. Sugeriu que seria importante a presente
iniciativa visto que traria visibilidade aos trabalhos de pesquisas desenvolvidos no
Curso de Ciências Sociais como também facilitaria o deslocamento e ocupação dos
núcleos de pesquisa para o Campus novo quando este for finalizado. A professora
Jussara Freire sugeriu que fossemos, após a reunião de colegiado, visitar o espaço
visando observar o tamanho para pensar a distribuição dos núcleos. Sugestão aprovada
pelo colegiado. A professora Jussara Freire sugeriu o encaminhamento dos núcleos que
estão com pesquisas financiadas para o novo espaço. A professora Jussara Freire
lembrou que o projeto de mestrado já dispõe do levantamento a respeito dos núcleos e
laboratórios que se encontram financiados visando facilitar a distribuição dos núcleos.
A respeito do uso da sala 201, Bloco F, a professora Maria Gabriela Scotto sugeriu que
o espaço seja usado para reuniões e que seria interessante conseguimos no mínimo dois
computadores. O professor Márcio José Melo Malta e a professora Andréa Lúcia da
Silva de Paiva mostraram a importância da sala 201, bloco F, para manter os núcleos
ainda não financiados e como espaços, reforçando a sugestão da professora Maria
Gabriela Scotto, para reuniões. A respeito do uso de data show o professor Carlos
Eugênio Soares de Lemos comunicou que o Diretor do Instituto, o Professor Heman A.
Mamani comunicou que o Instituto comprará cinco equipamentos e lâmpadas para repor
os demais. Após a realização de tais ações o professor Heman A. Mamani irá analisar a
demanda dos Departamentos frente ao uso dos equipamentos. A professora Maria
Gabriela Scotto informou sobre a Agenda Acadêmica que ocorre sempre no mês de
outubro. Informou a existência de um outro evento acadêmico, a Semana de Pesquisa,
onde os professores, em conjunto com os alunos, apresentam seus projetos de pesquisa
independentes desta ser ou não financiada. A professora Maria Gabriela Scotto
comunicou que a Semana de Pesquisa ocorre de dois em dois anos, mas que esse ano
ocorrerá em conjunto com a Agenda Acadêmica no período de 13 a 18 de outubro de
dois mil e quatorze apresentando o seguinte cronograma: entre os dias 13 a 14 ocorrerá
a Agenda Acadêmica, e entre os dias 15 a 18 de outubro ocorrerá a Semana de Pesquisa.
Foi informado que as inscrições para a Agenda Acadêmica já se encontram em aberto.
A professora Maria Gabriela Scotto e o professor Carlos Eugênio Soares de Lemos (-:J
relembraram os nomes dos professores envolvidos em coordenação: o professor Paulo ~
Gajanigo se encontra como coordenador da Extensão, o professor Márcio José Melo L--
Malta como coordenador da Monitoria e o professor José Colaço como coordenador de
Pesquisa e a professora Glaucia Mouzinho como coordenadora de pesquisa do Instituto. 17
O professor Carlos Eugênio Soares de Lemos informou a existência de uma reunião
com a direção e coordenação no dia doze de agosto de dois mil e quatorze. Foi
enfatizado pelos professores Carlos Eugênio Soares de Lemos e Jussara Freire, para
esclarecimentos, que cabe a Coordenação de Curso a relação com os alunos e o ~
Departamento a relação direta com os professores. O professor Carlos Eugênio Soares
de Lemos informou a existência do ENADE no presente ano. A professora Maria f
Gabriela Scotto informou a respeito de sua indicação para coordenação do bacharelado
do curso de Ciências Sociais. Observou, com base no Regimento Interno do colegiado
do Curso de Ciências Sociais que o decano que assume, após a contar a data da
nomeação deverá no prazo de sessenta dias convocar a eleição. A professora Maria ~
Gabriela Scotto apontou para o fato de que essa situação faria com que as eleições' para
coordenação de bacharelado e de licenciatura não ocorreriam em conjunto. O professor
Carlos Eugênio Soares de Lemos informou, que nesse caso, ele apresentaria a sua
renuncia ao cargo de Coordenador da Licenciatura, de forma a que os dois processos
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eleitorais possam coincidir. Levantou a necessidade de se pensar em chapas com
coordenador e um vice que possa, de fato, assumir em caso de vacância, situação que na
configuração atual não é possível. Essa informação foi discutida pelos membros do
colegiado. Foi analisado em reunião, mas não houve fechamento de proposta, sobre o
fato de haver vice-coordenador para a coordenação de bacharelado e licenciatura. No
segundo ponto de pauta foi apresentada a plenária análise da solicitação de dois
alunos para cancelamento da AVS de didática. O professor Carlos Eugênio Soares de
Lemos leu a solicitação de dois alunos que reivindicam, em carta à Coordenação, com
base no Regimento Interno do Curso de Ciências Sociais, a atitude da professora que
vem ministrando a disciplina de didática, até o presente momento, a respeito da
aplicação da Verificação Suplementar (VS). Em um primeiro momento o professor
Carlos Eugênio Soares de Lemos relatou ter entrando em contato com a professora que
declarou se encontrar de férias. O Colegiado apreciou a carta encaminhada pelos dois
alunos bem como o email da professora em resposta. Ao reler o Regimento Interno o
colegiado também apreciou que no "Art. 80, seção rn - do aproveitamento escolar"
versa no § 2a que "As datas das provas serão registradas no quadro de horários e
distribuídas ao longo do período, devendo o resultado de cada prova ser divulgada pelo
professor ao aluno até quinze dias após a realização da mesma e pelo menos sete dias
antes da prova subsequente" e no § 3a versa que "A verificação suplementar será
realizada por turma e dentro dos períodos estabelecidos pelo quadro de horários
respeitando a hora das disciplinas e só poderá ocorrer decorridos, no mínimo, 3 (três)
dias úteis da di vulgação da nota final". O colegiado, após apreciação da carta, do email
e do Regime Interno do Curso de Ciências Sociais sugeriu uma reunião com o
Coordenador, os dois alunos e a professora, após suas férias, para tratar a respeito do
caso. Caso não haja consenso foi decidido que o caso seria rediscutido na próxima
reunião de colegiado. O terceiro ponto versou sobre a Solicitação de modificação
em algumas regras das Atividades Complementares. O professor Eugênio coloca a
questão dos alunos que deverão revincular no segundo semestre de dois mil e quatorze:
Bruno Sá de Carvalho, Amanda Lima Costa, Márcia Jordana Arigoni, Yann Almeida
Belmont Paula, Renata Batista Pereira, Eloá Alves de Souza. A revinculação foi
aprovada pelo colegiado. O professor Carlos Eugênio Soares de Lemos propôs
mudanças no sistema de comprovação das horas acadêmicas argumentando, em
contrapartida, o excesso de burocratização que a atividade vem exigindo. O professor
sugeriu que o aluno não mais entregaria o relatório sobre suas atividades. Foi votado em
colegiado que o aluno apenas entregaria a tabela com as horas frequentadas e as copias
dos certificados e não mais o relatório de suas atividades. Foi votado pelo colegiado a
retirada da entrega do relatório final do Regimento. A professora Maria Gabriela Scotto
ressaltou concordar desde que se modificasse o Regimento de Atividades
Complementares, previamente aprovado pelo Colegiado. A proposta de revisão pela
professora Maria Gabriela Scotto foi aprovada mediante a observação de retirada do
apêndice do formulário. O quarto ponto foi a respeito a Solicitação de oferta de
horas para os alunos que assistirem à defesa de monografia. Foi aprovado pelo
colegiado a aprovação de duas horas acadêmicas para os alunos que assistirem
monografias visando incentivar nos alunos a importância da atividade na vida
acadêmica. A questão de corpo a proposta será colocada em prática ficou para ser
debatida nas próximas reuniões de colegiado. O quinto ponto dedicou-se a discutir a
Recepção dos calouros na segunda semana de agosto. O professor Márcio José Melo
Malta comunicou estar organizando uma palestra de lançamento de livros do professor
Luiz Eduardo Motta (IFCSIUFRJ), no dia doze de agosto de dois mil e quatorze e
sugeriu transformá-Ia como atividade de recepção dos calouros. A transformação dessa
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atividade em um dos atos de recepção dos calouros no próximo semestre foi proposta e
discutida pelo colegiado. Ficou decidido também que a coordenação faria uma
passagem em sala no dia anterior para comunicar aos alunos as atividades. A professora
Ju ara Freire propôs que essa informação circulasse entre os demais professores
visando observar a existência, a anuência ou outras propostas por parte dos demais.

ada mais havendo a tratar, o Coordenador e Presidente desta reunião de Colegiado,
agradeceu a presença de todos, e, para constar, eu, Andréa Lúcia da Silva de Paiva,
matrícula SIAPE 1994787, redigi e lavrei esta ATA, que assino juntamente com o Sr.
Pre idente. Campos dos Goytacazes, vinte e cinco de Junho de dois mil e quatorze.
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Coord. do Curso de C Sociais
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