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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Ata da reuruao do Colegiado do Curso de
Graduação em Ciências Sociais do Instituto de
Ciências da Sociedade e Desenvolvimento
Regional, realizada na Rua José de Patrocínio,
setenta e um, Centro, Campos dos Goytacazes, aos
quinze dias do mês de março de dois mil e
dezessete, às quatorze horas.

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala 201 do
Bloco F, reuniram-se os Colegiados do Curso de Graduação em Ciências Sociais (Licenciatura
e Bacharelado) no Instituto de Ciência da Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR) da
Universidade Federal Fluminense -UFF Campos, sob a presidência da professora Andréa Lúcia
da Silva de Paiva. Estiveram presentes os seguintes professores: Claudio Araujo de Souza e
Silva, Simone Conceição Silva, Paulo Rodrigues Gajanigo, Carlos Eugênio Soares Lemos,
Maria Gabriela Scotto, Carlos Abraão Moura Vai passos, José Henrique Carvalho Organista,
Rita de Cássia Souza Paz e a aluna Vitória Wermelinger (representante estudantil). Justificaram
ausência: Glaucia Maria Pontes Mouzinho, Gisele Estácio e Gisele Maria Ribeiro de Almeida.
A professora Andréa deu início ao primeiro ponto da pauta: I. Informes no qual descreveu
sobre três problemas ocorridos com a inscrição on Une: 1- O pré-requisito da disciplina Oficina
de Texto II e a Monografia sobre Docência que foi resolvido, após conversa com o setor
responsável em Niterói, com base na equivalência da disciplina História Econômica e Política
do Brasil II (antiga grade) para a Oficina de Texto 11(nova grade) para a licenciatura (em 2016-
2 essa equivalência estava ocorrendo de forma personalizada). 2- A existência em um número
menor, mas ainda existente, de excedentes de alunos nas duas turmas de Psicologia da Educação
(cuja segunda turma está sendo ofertada em 2017-1 após solicitações ao curso de Psicologia. 3-
Número elevado de excedentes na disciplina de Didática. Sobre esse caso a professora Andréa
comunicou que está em conversa com o chefe do Departamento do SFC, professor Ronney
Rosa, e com os outros coordenadores dos cursos de Licenciatura da UFF/Campos visando
negociar mais uma turma de didática para os próximos semestres. Ainda sobre a licenciatura, a
professora Andréa informou sobre a chegada da professora de Libras J, concursada, mas que
atuará como bolsista segundo acordo entre o Departamento do SFC e Niterói- enquanto aguarda
a nomeação do concurso. A professora Gabriela apresentou uma proposta para a disciplina
Prática de Pesquisa I, ministrada por ela neste semestre. Em síntese, 11 professora formulou sua
proposta com base numa tentativa de articulação com o público externo, tento como eixo a
apresentação das três áreas que compõem as Ciências Sociais e tento como objetivo mostrar
aos alunos as diversas atividades profissionais nas quais o cientista social pode estar inserido.
A professora Andréa comunicou acerca da Resolução do CNE n. 2 de O 1 de julho de 2015 que
traz uma mudança na matriz curricular do curso de Ciências Sociais - Licenciatura por incluir



o aumento de carga horária total mínima de 3.200h a todas as licenciaturas. Sendo assim,
descreveu, mais uma vez, sobre a necessidade do aumento da carga horária no curso apontando
a reunião do NDE. a ser realizada no mês de abril, para discussão detalhada a respeito bem
como a apresentação dos encaminhamentos que vem sendo realizadas no Colegiado Geral das
Licenciaturas sobre a resolução. O professor Carlos Eugênio sugeriu que as quase 400 horas
que o curso deve inserir no currículo fossem distribuídas em disciplinas já existentes, evitando,
assim, a criação de novas disciplinas que pudessem sobrecarregar os docentes. li.
Recomposição dos colegiados de curso. As professoras Simone e Andréa explicaram que a
recomposição do NDE deve ser feita em reunião departamental segundo a leitura que fizeram
do Regimento Interno, Art. 8 : "Os docentes do COC que integrarão o Colegiado do Curso de
Ciências Sociais serão escolhidos, dentre os docentes efetivos, em votação aberta na· primeira
reunião plenária do COC, imediatamente após a eleição para Coordenador e Vice-coordenador
do Curso de Ciências Sociais". A professora Andréa informou ainda que a recomposição do

DE deverá ser feita em abril de 2018, quando os membros do NDE completam os três anos
segundo o regulamento do NDE.~ Após deliberação, o colegiado resolveu tornar sem efeito a
antiga formação do curso de Bacharelado e de Licenciatura e designar outra formação para
ambos os cursos, Conforme consta no regimento, a renovação será feita na próxima reunião
depàrtamental. Passou-se para o ponto 111.Renovação do Reconhecimento do Curso de
Ciências Sociais - Licenciatura. A professora Andréa solicitou a formação de dois Grupos de
Trabalho para ajudá-Ia no preenchimento dos formulários exigidos pelo E-Mec. Foram
formados dois GTs: I) coleta e preenchimento de dados referentes ao acervo bibliográfico do
COe. 2) Formação e produção docente. Após consulta à plenária, foi decidido que o primeiro
GT será composto pelos professores: Carlos Eugênio e Simone. O segundo GT será composto
pelo professor: Rodrigo Monteiro. Seguiu-se para o ponto: IV. Monitoria. O professor Claudio
informou que o Plano Anual de Monitoria do COC recebeu nove vagas de monitoria e que,
após deliberação pela plenária, estas vagas deveriam ser alocadas em disciplinas. Foi decidido
que seriam mantidas as cinco vagas das disciplinas obrigatórias contempladas em 2016 e
aprovadas novamente em 2017 (Teoria Antropológica I, Teoria Política I, Teoria Sociológica
I, Metodologia de Pesquisa I, Metodologia de Pesquisa lI) e que as quatro vagas restantes
seriam alocadas nas disciplinas Oficina de Texto I, Oficina de Texto Il, Teoria Antropológica
11e Teoria Sociológica 11. Sendo que a disciplina Teoria Política 11teria prioridade sobre as
duas últimas supracitadas na alocação das vagas para o Plano de Monitoria 2018. Também foi
decidido pela plenária a composição das bancas dos processos seletivos das disciplinas nas
quais foram alocadas as vagas. Seguindo para o penúltimo ponto: V. Recepção dos calouros.
O professor Carlos Eugênio informou que organizará um passeio pelos pontos turísticos e
históricos da cidade com os calouros. A aluna Vitória sugeriu que alguns professores falassem
sobre a estrutura e organização do curso de Ciências Sociais para os calouros. Os professores
Claudio, Paulo e Andréa aceitaram a proposta e comporão uma mesa para receber os calouros.
A reunião aponta para o último ponto de pauta:_ VI - Leitura e aprovação da Ata de
14/12/2016. A ata foi aprovada pela plenária. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os
trabalhos e, para constar, eu, Andréa Lúcia da Silva de Paiva, assino. Campos dos
Goytacazes, quinze de março de dois mil e dezessete.


