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Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às duas horas e trina minutos, na sala 1 

201 do Bloco F, reuniram-se os Colegiados do curso de Graduação em Ciências Sociais 2 

(Licenciatura e Bacharelado), do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento 3 

Regional ESR/UFF Campos, sob a presidência do professor Claudio Araújo de Souza e Silva. 4 

Estiveram presentes os seguintes professores: Andréa Lúcia da Silva de Paiva, Rodrigo de 5 

Araújo Monteiro, Paulo Rodrigues Gajanigo, Marcio Malta, Jaqueline Deolindo, Simone 6 

Conceição Silva e Carlos Abraão Moura Valpassos; a discente Janilce Souza Rosa e o 7 

funcionário Rodrigo Gicovate Paes. Justificaram ausência: Carlos Eugênio Soares de Lemos, 8 

Gisele Almeida, José Colaço, Érika Moreira (Geografia), e Graciela Profeta (Ciências 9 

Econômicas). Informes. A Profª Andréa informou que, por conta do recesso de 21/07 a 16/08, 10 

não haverá reunião de colegiado no mês de agosto e que a pré matrícula presencial de 01/08 irá 11 

receber 48 alunos com necessidades especiais em todo o ESR, segundo informe da coordenadora  12 

da Acessibilidade de Campos, a funcionária Cristina. A acessibilidade já está ciente da chegada 13 

desses alunos e está trabalhando para recebê-los. Sobre a licença para mobilidade internacional 14 

do servidor Rodrigo, a Andréa informou que foi enviado um memorando à direção do instituto 15 

pedindo um funcionário para sua substituição. Por decisões de colegiado e departamento de 16 

maio, em decorrência do aumento de carga horária das licenciaturas, as disciplinas: 1- de Política 17 

II e IV e Antropologia (I a IV), entregues para apresentação departamental em agosto irão inserir 18 

temas de direitos humanos e diversidade étnica/racial, respectivamente, em suas ementas cuja 19 

entrega dessas ementas deve ocorrer para apreciação na reunião de departamento em agosto. O 20 

Prof. Cláudio informou que a reunião de coordenadores em Niterói tratou, dentre outros 21 

assuntos, do ENADE. Nesta reunião foi informada que a UFF forma apenas 38% dos alunos que 22 

ingressam, o que limita a verba recebida pela união para a instituição. Neste sentido, a ampla 23 

divulgação do ENADE é de suma importância para garantir um bom desempenho e melhora da 24 

verba recebida pela universidade. Assim sendo, a coordenação irá entrar em contato com o 25 

Centro Acadêmico para solicitar ajuda na divulgação do ENADE, após inscrever os alunos no 26 

sistema do INEP. A Profª. Simone comentou que o GT da biblioteca, formado nas reuniões de 27 

colegiado de curso nos meses de março e abril, está parado e precisa receber mais um integrante 28 

para a efetivação dos trabalhos. A Profª. Jaqueline Deolindo se ofereceu para compor o GT, com 29 

aprovação do colegiado. O Prof. Carlos Abraão informou que foi concluída a eleição de 30 

monitoria da disciplina Política II, que já tem um novo monitor. Passou-se para o segundo ponto 31 

de pauta, referente à Aprovação das atas de NsDE e Colegiados de curso do dia 31/05/2017. 32 



Após a leitura e apreciação das atas de NsDE e Colegiados de curso, os professore presentes 33 

aprovaram os textos por unanimidade. Passou-se ao terceiro ponto de pauta, referente à 34 

Comissão de Avaliação: encaminhamentos. O Prof. Cláudio explicou a importância de se 35 

constituir uma comissão de avaliação do departamento que trabalhe de forma mais efetiva para o 36 

curso de Ciências Sociais e disse também da necessidade de substituição dos Profs. Flávio 37 

Sarandy (transferido de unidade) e George Gomes (de licença). Após uma breve conversa sobre a 38 

comissão de avaliação, o Prof. Rodrigo Monteiro se ofereceu para substituir o Flávio Sarandy e o 39 

próprio colegiado avaliou desnecessária a retirada do Prof. George, visto que ele retornará de 40 

licença nos próximos meses. Tais encaminhamentos serão apresentados na próxima reunião de 41 

de departamento do mês. Assim definido, encerrou-se este ponto de pauta, dando espaço ao 42 

próximo, referente ao Perfil do estágio não obrigatório: encaminhamentos. O Prof. Cláudio 43 

expôs que a UFF tem convenio já estabelecido para estágios não obrigatório e ainda pode 44 

estabelecer novas parceirias. Segundo ele, seria interessante verificar se mais instituições aceitam 45 

estágio e como eles funcionariam. Assim, o Prof. Cláudio propôs a efetivação de um GT sobre o 46 

estágio e a figura de um coordenador de estágio independente da coordenação de curso. O 47 

colegiado julgou interessante a ideia e sugeriu que este assunto seja tratado na reunião de 48 

departamento. Todos concordaram. Passou-se ao próximo ponto de pauta, referente a 49 

Requerimentos de alunos: trancamento especial de matrícula. O colegiado apreciou os 50 

pedidos de trancamento especial de quatro alunas: Rayanna Figueira (41068115), Layla Lima 51 

Barbosa (216068120), Patrícia Alves Farias da Rocha (1168014) e Rosania Ribeiro Franca 52 

(216068127). Após a avaliação individual de cada caso, os membros do colegiado aprovaram o 53 

trancamento especial de matrícula das quatro alunas em questão. Nada mais havendo a tratar, 54 

encerraram-se os trabalhos e, para constar, eu, Rodrigo Gicovate Paes, assino juntamente 55 

com o Presidente. Campos dos Goytacazes, cinco de julho de dois mil e dezessete. 56 


