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Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezessete, 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 dos Professores Andréa Lúcia da Silva de 3 

Paiva, Cláudio Araújo de Souza e Silva e Simone da Conceição Silva. Estiveram presentes os 4 
seguintes professores: Cléber Júnior Silva de Andrade, Carlos Abraão Moura Valpassos, Paulo 5 
Rodrigues Gajanigo, Gisele Maria Ribeiro de Almeida, Carlos Eugênio Soares de Lemos, 6 

Rodrigo de Araújo Monteiro e Graciela Aparecida Profeta; o discente André Costa da Silva e eu, 7 
Rodrigo Gicovate. A Professora Giselle Estácio justificou ausência via e-mail. A reunião foi 8 

iniciada às 14 horas e 30 minutos. A professora Andréa apresentou os pontos da pauta. Passou-se 9 
ao primeiro ponto, referente aos Informes. A Professora Andréa informou que a Professora 10 

Graciela Profeta é a nova representante docente de Ciências Econômicas no colegiado. O 11 
Professor Cláudio informou que em breve será aberto concurso para a disciplina de Teoria 12 

Política II e que no dia 27/04 havia participado do fórum de coordenadores de curso em Niterói, 13 
onde, entre outros pontos discutidos, foi ressaltada a importância do “Conexão UFF”, que é uma 14 
plataforma digital oficial da Universidade para comunicação entre professores e alunos. O 15 

colegiado por um todo achou a ferramenta importante e necessária e foi proposta a criação de um 16 
grupo on-line contendo todos os alunos do curso na referida plataforma. A coordenação ficou 17 

responsável por fazer o grupo. O Professor Claudio ainda relatou que no fórum de coordenadores 18 
foi informado que a UFF está recebendo muitos alunos transferidos da UERJ e da UENF por 19 
conta da crise instaurada nestas instituições e propõe que o ESR formalize uma moção de apoio a 20 

estas Universidades. Todos concordam. A Professora Andréa informou que os sistemas ENADE 21 
e E-MEC já estão abertos para inscrições e alterações. Informou ainda que se reuniu com o 22 

Professor Paulo para conversar sobre a crise econômica e emocional que se instaura em grande 23 
parte dos alunos de nossa instituição e possíveis abordagens de auxílio. O Professor Paulo 24 

lembrou que alguns alunos de Psicologia estão organizando eventos que abordam esses temas 25 
para as semanas seguintes à reunião e que seria prudente ajudar na divulgação. Todos 26 
concordam. A Professora Simone informou que as inscrições para o PIBITI estarão abertas para 27 
acontecer entre os dias 10/04 e 02/06. Passou-se ao segundo ponto, referente à Agressão à 28 
Discente e Docente: A Professora Simone relatou que no dia 18 de abril de 2017 foi procurada 29 

por dois alunos do curso de história os quais informaram que o aluno Leonardo Garrido havia 30 
enviado um áudio em um grupo de WhatsApp a agredindo verbalmente. Diante da agressão, 31 

alguns alunos que ouviram o áudio se sentiram ofendidos e o fato trouxe bastante desconforto 32 



aos presentes. Outros alunos que escutaram o áudio reafirmaram as ofensas e disseram que o 33 
aluno em questão havia inclusive ameaçado a Professora Simone de forma deliberada. O motivo 34 

do descontrole emocional do aluno, segundo o próprio, era o de estar descontente com o 35 
conteúdo ministrado pela disciplina. O aluno não negou as ofensas quando questionado 36 
presencialmente em sala de aula. A Professora Simone explicou o conteúdo amplamente na 37 
presença da turma e do aluno agressor, que no intervalo de aula veio pedir desculpas para a 38 

Professora, explicando que estava muito estressado com o falecimento de um amigo querido. O 39 
Professor Cleber sugeriu que a professora Simone faça uma queixa na Delegacia da Mulher com 40 
testemunhas e áudios. Além disso, o Professor Paulo sugeriu um encaminhamento sobre o caso 41 
ao curso de história. Diante dos fatos, o colegiado repudia veementemente a conduta do aluno e 42 
solicita uma providência junto ao departamento e coordenação de história. Passou-se ao terceiro 43 

ponto de pauta, referente ao Aumento da Carga horária de Licenciatura: A professora Andréa 44 
Paiva iniciou o ponto contextualizando os debates no Colegiado Geral de Licenciaturas (Niterói) 45 
sobre o aumento da carga horária mínima do curso com base à Resolução CNE N. 2 de 01 de 46 
Julho de 2015 para ser implementada até julho de 2017. Informou que a possibilidade de 47 
anulação ou prorrogação dessa resolução, segundo expectativas da Pró-Reitoria da Graduação da 48 

UFF, não mais ocorreria. Apresentou que alguns encaminhamentos seriam votados na reunião de 49 
Licenciaturas a ser realizada no dia seguinte a essa reunião. Sendo assim, apresentou alguns 50 

pontos para discussão no colegiado de curso com base nas discussões no Colegiado Geral de 51 
Licenciaturas acerca dos seguintes pontos: 1- Sobre a inclusão da discussão sobre Relações 52 
étnicas e educação a ser votada pelo curso como: disciplina obrigatória ou optativa ou como 53 
atividade que deve ser apresentada, anualmente, na Agenda Acadêmica. A professora Andréa 54 

destacou que o tema já se encontra na ementa da  disciplina Prática Educativa II. Após análise 55 
sobre a questão o colegiado votou na disciplina como optativa, mas seguindo os seguintes 56 

critérios devido à falta de vagas de professor para ministrar a disciplina: a primeira opção é ver 57 
com a história se a optativa “Tópicos Especiais em Ensino da História” -que versa sobre a 58 
temática e que é oferecida para o nosso curso - poderá ser oferta para o curso de Ciências Sociais 59 

como optativa visto que o curso de História, com base nas discussões acerca da resolução 60 
acima,pretende transformá-la em disciplina obrigatória. A segunda opção, em caso de negação da 61 

proposta número 1, é buscar relação com o curso de Geografia que dispõe de uma optativa a 62 

respeito. Em troca, ofertaríamos a disciplina Sociologia da Educação, solicitada pelo curso de 63 

Geografia alguns anos atrás, mas que não existia em nossa grade curricular para oferta até a 64 
implementação do ajuste em 2016-2. A terceira opção seria mexer com uma disciplina do eixo 65 
visando garantir a oferta da disciplina pelos docentes do departamento de Ciências Sociais. 2- 66 
Educação Especial: devido a falta de professor qualificado para uma discussão mais específica 67 

sobre o tema a professor Andréa cogitou a possibilidade da discussão a respeito na disciplina de 68 
Libras I e que estava em contato a respeito com o professor Ronney, chefe do departamento SFC, 69 
onde a disciplina se encontra lotado explicando que os demais coordenadores do curso de 70 
Licenciatura da UFF/Campos também estavam apostando nessa inserção após discussões entre 71 
os coordenadores. Explicou que na disciplina Psicologia da Educação a professora também 72 

trabalha a educação inclusiva, mas que não havia ainda conseguido o contato com a mesma para 73 
saber melhor a respeito. O colegiado aprovou as propostas de encaminhamentos a ser feitas sobre 74 
o tema. A professora Andréa ficou de dar um retorno a respeito após contatos e reunião do 75 

Colegiado Geral das Licenciaturas. O terceiro ponto em discussão versa sobre as disciplinas 76 
Pesquisa e Práticas de Ensino I, II e III. A professora Andréa comunicou que na reunião de 77 
Colegiado Geral de Licenciaturas a ocorrer no dia 04 de maio o ponto de pauta único versaria 78 
sobre a questão para votação nas seguintes propostas cujo texto na íntegra para aprovação versa 79 

da seguinte forma: “Pesquisa e Prática Educativa I a IV. Cada uma delas conterá:- Carga horária 80 
total: 160h; - C.H.Teórica / Prática: 60h; - C.H.Estágio: 100h. Tendo em vista as especificidades 81 
conversadas nos cursos fora de sede, será possível que as PPEs  nessas unidades se organizem da 82 

seguinte forma: - Carga horária total: 130h; - C.H.Teórica / Prática  - 30h; - C.H.Estágio: 100h. 83 



Caso os cursos fora de sede queiram e possam deixar em 160h”. Devido a proposta que foi 84 
discutida e em vias de aprovação após e-mail encaminhado a respeito ao Colegiado Geral de 85 

licenciatura pela professora Andréa a mesma cogitou a possibilidade do curso de Ciências 86 
Sociais retornar com a disciplina Pesquisa e Prática de Ensino IV. Ficou encaminhado pelo 87 
colegiado de curso a possibilidade em manter a disciplina Pesquisa e Prática de Ensino de I a III, 88 
mas caso não fosse possível devido a propostas de aprovação a seguir no dia seguinte na reunião 89 

de colegiado geral das licenciaturas que o curso retornaria com a Pesquisa e Prática de Ensino IV 90 
visando também atender a questão do aumento da carga horária, possibilidades de distribuir 91 
melhor as ementas e reconhecimento das horas de trabalho docente e discente na disciplina. 92 
Seguimos para  o quarto ponto da pauta Extensão (Bacharelado e Licenciatura). A professora 93 
Andréa explicou que no Colegiado Geral das licenciaturas está ocorrendo a discussão em 94 

conjunto com a resolução CNE N. 2 DE 1 de Julho de 2015 sobre o aumento de 10% do valor da 95 
carga horária total dos cursos em extensão.  Após análise sobre o caso ficou encaminhado que a 96 
relação acerca do aumento da carga horária da licenciatura e a questão da extensão teria que ser 97 
analisada e melhor discutida na reunião do NDE a ser convocada ainda no mês de maio. Passou-98 
se ao quinto ponto de pauta, referente ao Regulamento de Estágio do Curso de Ciências 99 

Sociais.  A Professora Andréa iniciou o ponto ressaltando que no regulamento ainda existe a 100 
disciplina de estágio IV e que o vice-coordenador de curso é automaticamente o coordenador de 101 

estágio. O Colegiado ponderou sobre as questões e decidiu tirar a obrigatoriedade do vice-102 
coordenador em comandar também os estágios. Sobre o nome da disciplina e outras questões, a 103 
Professora Andréa leu a proposta de novo regulamento. Concordando amplamente com as 104 
alterações, o colegiado aprovou o novo regulamento (em anexo nesta ata). Passou-se para o sexto 105 

ponto de pauta, referente à Biblioteca.  A Professora Simone alertou que o curso de Ciências 106 
Sociais não tem o costume de solicitar novos títulos de obras acadêmicas à biblioteca do ESR e 107 

que por este motivo vem perdendo a oportunidade de enriquecer o acervo oficial do curso. Para 108 
modificar esse costume, a Professora propõe um Gurpo de Trabalho formado com a finalidade de 109 
enviar um pedido emergencial de acervo à biblioteca e futuramente o manter atualizado. Todos 110 

concordam e os professores Cleber Andrade e Gisele Almeida se propuseram a compor o 111 
referido Grupo de Trabalho. Passou-se ao último ponto de pauta, referente a Trancamentos 112 

Especiais de Matrículas.  A Professora Andréa apresentou dois requerimentos de alunos 113 

pedindo trancamento especial de matrícula. O primeiro se tratava do aluno Ramon Nogueira 114 

Rangel, que precisava interromper os estudos por motivos de incompatibilidade de horários com 115 
seu trabalho. O segundo se tratava do aluno Eduardo Amaral Monteiro, que pedia trancamento 116 
especial para tratar de doença grave. Ninguém se opondo a nenhum dos trancamentos, o 117 
colegiado os deferiu por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e, 118 

para constar, eu, Rodrigo Gicovate Paes, assino juntamente com a Presidente. Campos dos 119 
Goytacazes, três de maio de dois mil e dezessete. 120 


