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Ata da reunião 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 vinte e dois do mês de maio de dois mil e 

dezenove, às quatorze horas.  

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na 1 

sala 201 do Bloco F, reuniu-se o Colegiado do curso de Ciências Sociais (ESR/UFF Campos), sob a 2 

presidência do Professora Raquel Brum. Estiveram presentes os seguintes professores: Claudio 3 

Araujo de Souza e Silva, Andréa Lúcia da Silva de Paiva, Palloma Valle Menezes, Túlio Rossi, 4 

Rodrigo de Araújo Monteiro, Carlos Eugênio Soares de Lemos, a servidora técnica administrativa 5 

Virginia Mota. Justificaram ausência os docentes: Márcio Malta, Carlos Abraão Moura Valpassos, 6 

Gisele Almeida (suplente) e Gisele Estácio. A reunião teve início com o seu primeiro ponto de 7 

pauta, referente aos Informes. A professora Raquel inaugurou o ponto abordando sobre a última 8 

reunião de Licenciatura em Niterói, onde a nova Coordenadora de Divisão de Ensino apresentou a 9 

meta primordial: incentivar e pensar em estratégias de aproximação dos cursos de Licenciatura da 10 

UFF com as redes de ensino locais, uma vez que as decisões do colegiado, como as relativas ao 11 

Pibid e Residência Pedagógica acabam sendo tomadas com base apenas nas perspectivas dos  12 

Coordenadores da UFF. Serão enviadas planilhas para que cada curso preencha com as estratégias 13 

de alcançar o objetivo de aproximação. Prof. Eugênio disse que vai enviar os dados do seu Projeto 14 

de extensão para serem incluídos na planilha. Profª Andrea irá enviar os dados do Pibid e 15 

Residência Pedagógica. Profª Palloma também irá enviar dados do projeto de extensão que ela 16 

coordena no CRIAAD. Profª Raquel irá incluir dados do LAPECS na escola. O segundo informe 17 

dado pela Professora Raquel fez referência ao Forúm de Coordenadores realizado em 30 de abril do 18 

corrente ano, em que a Pró- Reitora Alexandra indicou a meta da sua gestão: diminuir a evasão e 19 

retenção escolar dos alunos, tendo como instrumento a elaboração de planilhas, além de pensar 20 

juntos com os Coordenadores sobre o tema. O professor Claudio acrescentou que a Comissão de 21 

Avaliação do Curso está pesquisando sobre a evasão e retenção dos alunos. Prof. Claudio também 22 

informou sobre o Fórum dos 3 Segmentos(discentes, docentes e técnicos administrativos) no dia 15 23 

de maio onde foram formadas 4 comissões. Passou-se para o segundo ponto de pauta, referente à 24 

Aprovação da ata de colegiado de março de 2019. Contando com a leitura prévia por parte dos 25 

professores presentes, havendo retificação da Profª Andrea Paiva em que foi destacada pela mesma 26 

que não faz parte da Comissão da Semana Acadêmica de Ciências Sociais na área de Ensino. O 27 

Prof. Claudio pediu para retirar a parte em que se lê: “c)mesa de abertura:debate para propostas dos 28 

coletivos formados por estudantes da UFF” e substituir por: “c) mesa com os coletivos formados 29 

por estudantes UFF”, sendo assim a ata foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. Passou-se 30 

para o terceiro ponto de pauta: Rematrícula das alunas: Débora Rodrigues Silva e Patrícia 31 

Alves Faria. Após apresentação, a rematrícula das referidas alunas foi aprovada por unanimidade 32 

pelo colegiado. Passou-se para o quarto ponto da pauta: Mudanças no regulamento do estágio 33 

obrigatório da Licenciatura: Professora Raquel iniciou o ponto com a proposta da UFF/ Campos 34 

estabelecer convênio de estágio com os outros Estados da região Sudeste: MG,SP e ES como 35 

alternativa da realização de estágio nos estados de origem dos discentes. A proposta foi aprovada 36 

pelos presentes. Passou-se para o quinto ponto de pauta, referente à Revisão dos formulários 1,2,3 37 



e 4 do PPC da Licenciatura: Professora Raquel inaugurou fazendo breve relato que no ano 38 

passado durante o ajuste curricular, alguns formulários foram produzidos e outros não. Novos 39 

formulários foram solicitados, entre eles os acima referidos que precisam ser reformulados. Dito 40 

isso, a plenária do Colegiado sugeriu que os componentes do NDE façam atividade paralelamente, 41 

fazendo a revisão dos formulários. A Coordenação enviará email aos professores componentes do 42 

NDE que não estavam presentes informando sobre a decisão. Por fim, o último ponto de pauta 43 

Transformação de 10% da carga horária dos cursos em atividades de extensão: a principal 44 

pauta do Fórum dos Coordenadores foi a configuração de todos os cursos da UFF segundo a 45 

Resolução do PNE 2014-2014 de que 10%  da carga horária deve ser destinada a atividades de 46 

extensão, representantes da PROEX explicaram que cursos, eventos, projetos e trocas com a 47 

comunidade são compreendidos como atividades de extensão, foram apresentadas as seguintes 48 

diretrizes para a extensão: interação dialógica;interdisciplinaridade;impacto nos alunos e na 49 

sociedade;indissociabilidade do ensino e pesquisa. Ressaltaram que a alteração nos currículos não 50 

poderá acarretar em aumento das cargas horárias dos cursos. Possibilidades de adequação ao PNE: 51 

criação de disciplina (s) extensionista(s): disciplina que contenha exclusivamente atividades de 52 

extensão:o professor criador da disciplina deve cadastrar um projeto de extensão referente a ela no 53 

Sigproj. A disciplina também pode ser criada tendo base em projetos de extensão já existentes; 54 

dedicar parte das disciplinas já existentes à extensão: da mesma forma, a parte extensionista da 55 

disciplina deve ser associada a algum projeto de extensão cadastrado no Sigproj;cursos,eventos e 56 

demais atividades de caráter extensionista:devem ser enviados para a PROEX para 57 

aprovação;atividades complementares:até 50% das atividades complementares exigidas no currículo 58 

do curso podem ser de atividades de extensão. A Plenária do colegiado decidiu que irá confirmar 59 

como serão controladas as atividades de extensão que entrarão nas atividades complementares pelo 60 

Sigproj, além da confirmação se as disciplinas optativas criadas no ajuste 2018.2 para Licenciatura 61 

podem ser transformadas em disciplinas de extensão. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os 62 

trabalhos e, para constar, eu, Virginia de Souza Mota Viana, lavrei esta ata. Campos dos 63 

Goytacazes, vinte e dois de maio de dois mil e dezenove. 64 
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