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Ata da reunião do Colegiado do Curso de 
Graduação em Ciências Sociais do Instituto de 
Ciências da Sociedade e Desenvolvimento 
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aos dezesseis do mês de maio de dois mil e 
dezoito, às quatorze horas e trinta minutos.  
 

Aos dezesseis do mês de maio de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na sala 201 1 
do Bloco F, reuniu-se o Colegiado do curso de Ciências Sociais (ESR/UFF Campos), sob a 2 
presidência do Professor Cláudio Araújo de Souza e Silva. Estiveram presentes os seguintes 3 
professores: Márcio Malta, Gisele Almeida, Andréa Lúcia da Silva de Paiva, Túlio Rossi, Raquel 4 
Brum, Érica Tavares da Silva Rocha,Carlos Abraão Moura Valpassos, Rodrigo de Araújo Monteiro, 5 
Hernán Armando Mamani e a servidora técnica administrativa Virginia Mota. Justificaram 6 
ausência: Carlos Eugênio Soares de Lemos, Palloma Menezes, Paulo Gajanigo e Graciela 7 
Aparecida Profeta (Ciências Econômicas). A reunião teve início com o seu primeiro ponto de pauta, 8 
referente aos Informes. A professora Raquel inaugurou o ponto informando sobre a visita do MEC 9 
entre os dias 3 a 6 de junho do corrente ano, pontuou algumas exigências: atualização dos 10 
documentos dos docentes localizados no Departamento do Curso, comprovação de toda produção 11 
docente e da vinculação dos professores com o Curso de Ciências Sociais. Foi sugerida a 12 
apresentação do contracheque, ou apenas a parte superior do mesmo e, em seguida, apresentou a 13 
agenda de trabalho: dia 03/06/2018 - chegada à Campos dos Goytacazes.Dia 04/06/2018  das 08:30 14 
às 09:00h - Reunião inicial com os membros da administração geral da IES; dia 04/06/2018 das 15 
09:00 às 09:30h - Reunião com o Coordenador do Curso; dia 04/06/2018 das 09:30 às 10:00h - 16 
Reunião com membros da CPA; dia 04/06/2018 das 10:00 às 10:30h – Intervalo avaliadores (as); 17 
dia 04/06/2018 das 10:30 às 12:30h – Análise inicial da documentação pertinente à Avaliação; dia 18 
04/06/2018 -  das 12:30 às 13:30h – Almoço; dia 04/06/2018 das 13:30 às 15:00h – Visitas às 19 
Instalações:salas dos Docentes e Dirigentes; salas de aula; sala de acesso aos Sistemas de 20 
Informática e de suporte Administrativo; sala de Serviços de apoio Acadêmico; Auditórios; 21 
Laboratórios; Biblioteca, Áreas de desenvolvimento de Atividades Esportivas, Recreação e 22 
Culturais; Área de Convivência, locais de alimentação e de serviços,condições de acessibilidade 23 
para portadores de necessidades especiais. Verificação dos equipamentos de informática, 24 
audiovisuais e de multimídia e os que são utilizados pelos Docentes e Alunos; Exame do ambiente 25 
acadêmico, articulações e relacionamentos internos com outros cursos em funcionamento; 26 
observação das condições existentes de funcionamento do curso, relativas à infraestrutura 27 
administrativa e acadêmica; de acordo com as especificidades do curso, poderão ocorrer visitas às 28 
unidades ou serviços externos que são utilizados pelos Docentes e Acadêmicos em atividades 29 
práticas e/ou estágio; dia 04/06/2018 das 15:00 às 16:00h – Análise da documentação pertinente á 30 
Avaliação, análise das pastas dos professores para conferir os documentos comprobatórios, análise 31 
da documentação PDI, CPA, Regimento da IES e Projeto de curso e outros documentos exigidos 32 
para reconhecimento do curso; dia 04/06/2018 das 16:00 às 16:30h – Intervalo; dia 04/06/2018 das 33 
16:30 às 17:00h - Reunião com os professores do NDE do curso; dia 04/06/2018 das 17:30 às 34 
18:00h - Reunião com o corpo docente do curso; dia 04/06/2018 das 18:00 às 19:00h – Reunião 35 
com os alunos do curso. Dia 05/06/2018 das 08:30 às 12:00h – Elaboração do Relatório de 36 



Avaliação com a inclusão dos dados no Sistema Emec; dia 05/06/2018 das 12:00 às 13:30h – 37 
Almoço; dia 05/06/2018 das 13:30 às 17:00h – Relatório de Avaliação com os gestores e assessores. 38 
Dia 06/06/2018 às 12:00 h viagem de retorno.O Professor Cláudio continua com os informes 39 
relatando sobre o 1º Seminário de Avaliação e Desenvolvimento Institucional que será realizado no 40 
dia 07/06/18, campus Gragoatá, Bloco P, em Niterói, direcionado aos Coordenadores e Membros do 41 
Núcleo Docente Estruturante (NDE). A Professora Andrea informou que o a aluna Laisa Mara 42 
Santana Lamir não entregou o TCC dentro do prazo estipulado em 21 de março, porém foi deferido 43 
que a entrega seja feita no próximo prazo (ainda sem data definida). Passou-se para o segundo 44 
ponto de pauta, referente à Aprovação da ata de colegiado de março de 2018. Contando com a 45 
leitura prévia por parte dos professores presentes e não havendo nenhuma retificação a ser feita, a 46 
ata foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. Passou-se para o terceiro ponto de pauta, 47 
referente à Aprovação do Ajuste da Licenciatura. A Professora Raquel aprestou as mudanças 48 
feitas para adequação ao juste, entre elas estão: 1)Mudança na carga horária das disciplinas 49 
referentes à elaboração de monografia. 2)Mudanças nas ementas das disciplinas Teoria Política II e 50 
Antropologia I,II,III e IV.3)Mudança da ementa da disciplina Sociologia da Educação.4)Mudança 51 
na ementa da disciplina: Libras. 5)Mudança de nome das disciplinas de Pesquisa e Prática de 52 
Ensino para Pesquisa e Prática Educativa, além da criação da disciplina Pesquisa e Prática 53 
Educativa IV. 6) Criação de duas disciplinas optativas. Por fim a Plenária aprovou todos os 54 
componentes do ajuste da Licenciatura. Passou-se para o quarto ponto de pauta, referente à 55 
Comissão de Avaliação. O Professor Cláudio iniciou o ponto fazendo um breve resumo sobre o 56 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, deu continuidade ressaltando a necessidade 57 
de aprofundar os trabalhos da Comissão de Avaliação do curso de Ciências Sociais da 58 
UFF/Campos, mencionou a legislação referente a criação das Comissões Próprias de Avaliação 59 
(CPA), das Comissões de Avaliação Locais(CAL)e das Comissões de Avaliação de Curso. Foram 60 
discutidas propostas da atuação da Comissão de Avaliação do Curso. A professora Gisele elencou 61 
propostas de trabalho: resgatar pesquisas feitas com o perfil dos alunos (ingressantes e egressos), 62 
mensurar o número de bolsistas, elaborar formulário de avaliação coletiva, com a colaboração dos 63 
alunos no processo de criação e desenvolver pesquisa sobre os diversos motivos que influenciam na 64 
evasão de discentes.  A professora Erica sugeriu contato com a pedagoga Michele para verificar se 65 
existe algum trabalho feito através de formulários preenchidos pelos discentes. Professor Malta 66 
apresentou os integrantes da Comissão de Avaliação Local em boletim de serviço nº07, ano LI: 67 
professor Ronney Muniz Rosa, pedagoga Micheli Marques Borowsky e assistente social Rosangela 68 
Maria Amorim Benevides Guimarães. Os dois primeiros confirmaram presença no dia 04 de junho 69 
na visita do MEC. A professora Raquel leu email da professora Virginia Dresch sobre a necessidade 70 
da Comissão de Avaliação Local apresentar os resultados do trabalho feito de avaliação do curso 71 
durante a visita dos avaliadores do MEC. Por fim o quinto ponto da pauta Estágio não obrigatório. 72 
O Professor Claudio iniciou abordando a falta de estrutura, escassez de bolsas e diversos outros 73 
problemas que dificultam a permanência do aluno no Curso. Destacando este ponto, defendeu a 74 
necessidade de repensar a política de estágio não obrigatório para o curso. Apresentou duas formas 75 
de estágio: 1)estágio externo: quando a UFF celebra convênios com instituições públicas e privadas; 76 
e o estágio interno: através de edital anual elaborado pela Divisão de Estágios. Sugeriu 77 
planejamento para ir a campo, verificar quais instituições tem interesse em continuar com os 78 
convênios. Citou também a página do facebook UFF Oportunidades. Falou sobre a aluna Carolina 79 
Zetterman que pediu ajuda para desenvolver o Projeto com os docentes do Curso de Ciências 80 
Sociais nas Empresas Junior. Relatou a existência dessas empresas nos cursos de Geografia e 81 
Economia do ESR. Finalizou sugerindo que a discussão de Estágio não- obrigatório seja inserido no 82 
Regimento de Estágio de Curso. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e, para 83 
constar, eu, Virginia de Souza Mota Viana, lavrei esta ata. Campos dos Goytacazes, dezesseis de 84 
maio de dois mil e dezoito. 85 


