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setenta e um, Centro, Campos dos Goytacazes, 
aos onze do mês de dezembro de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas.  
 

Aos onze do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na sala 1 
201 do Bloco F, reuniu-se o Colegiado do curso de Ciências Sociais (ESR/UFF Campos), sob a 2 
presidência da Professora Raquel Brum. Estiveram presentes os seguintes professores: Claudio 3 
Araujo de Souza e Silva, Carlos Abraão Moura Valpassos, Rodrigo de Araújo Monteiro, George 4 
Coutinho, Palloma Valle Menezes e a servidora técnica administrativa Virginia Mota. Justificaram 5 
ausência os docentes: Márcio Malta, Andréa Lúcia da Silva de Paiva e Túlio Rossi. A reunião teve 6 
início com o seu primeiro ponto de pauta, referente aos Informes. A professora Raquel inaugurou o 7 
ponto sugerindo que para as próximas reuniões do Colegiado os informes sejam enviados por email 8 
24 horas antes do início das mesmas. Em seguida a professora Raquel relatou sobre a Jornada das 9 
Licenciaturas da UFF para o ano de 2020 em todos os campi da universidade, com data prevista 10 
para os dias 25 e 29 de maio, sendo um dos objetivos da Jornada a divulgação dos grupos de 11 
pesquisa. Terceiro informe: como já dito em reunião anterior: o convênio de com as escolas e 12 
professores do Estado de Minas Gerais está oficialmente consolidado. Quarto informe: possível 13 
encerramento do financiamento do Pibid e da Residência Pedagógica, uma vez que não existe 14 
proposta de renovação desses dois Programas até o momento. A UFF fará uma carta indicando o 15 
interesse de que os Programas sejam renovados. Quinto informe: criação de um manual para 16 
atuação de NDE com o objetivo de assumir seu papel de protagonista, conforme recomendação do 17 
MEC. Sexto informe: publicação do edital do “Programa Licenciaturas’’ e divulgação com os 18 
professores e alunos. Professora Palloma sinaliza a necessidade da sua substituição na coordenação 19 
de pesquisa, em razão do seu pedido de exoneração do Departamento para o próximo semestre. 20 
Passou-se para o segundo ponto de pauta, referente à Aprovação da ata de colegiado de outubro 21 
de 2019. Contando com a leitura prévia por parte dos professores presentes, foi aprovada por 22 
unanimidade pela plenária. Passou-se para o terceiro ponto de pauta, referente à Deliberação sobre 23 
rematrícula de alunos. A plenária do Colegiado deferiu, conforme art. 41 do Regulamento de 24 
Graduação da UFF, os pedidos de rematrícula das alunas: Raissa Moquiche da Costa 25 
(23069.009012/2019-29); Lediane Reis de Souza (23069.009009/2019-13) e Débora Rodrigues 26 
Silva (23069.003869/2019-35). Passou-se para o quarto ponto de pauta: Discussão sobre a nova 27 
BNC para a formação de professores: em reunião com todos os Coordenadores de Licenciatura 28 
foi decidido que a UFF não vai implementar essa resolução, a negativa é baseada na falta de 29 
condições operacionais de implementação e existe a possibilidade de um posicionamento dos 30 
reitores e diretores perante o Ministério da Educação. Por fim o último ponto: Andamento do 31 
processo de transformação de 10% da carga horária dos cursos: Prof.ª Raquel atualizou sobre o 32 
processo. Continua sendo discutido pelo Fórum de coordenadores, embora de maneira secundária, 33 
visto que a discussão da nova BNC se tornou prioridade. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se 34 
os trabalhos e, para constar, eu, Virginia de Souza Mota Viana, lavrei esta ata. Campos dos 35 
Goytacazes, onze de dezembro de dois mil e dezenove. 36 


