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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 reunião de Colegiado do Curso de 

Graduação em Ciências Sociais (Bacharelado e 

Licenciatura) do Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional, realizada 

por videoconferência na Plataforma Digital 

Google Meet, aos trinta e um de março de dois mil 

e vinte e um, às quatorze horas.  

 

Aos trinta e um de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizada por 

videoconferência na plataforma digital Google Meet, reuniram-se os membros do 

Colegiado e do NDE do curso de Ciências Sociais (ESR/UFF Campos) sob a 

presidência do professor Claudio Araujo de Souza e Silva. Estiveram presentes os 

professores: Raquel Brum, Carlos Abrãao de Moura Valpassos, Glaucia Mouzinho, 

Ricardo Ferreira, Mariele Troiano, Maria Claudia Pitrez, Gisele Estácio, Frederico 

Lemos, Gisele Almeida, Geovanna Tabachi, Maracajaro Mansor Silveira, o discente 

Emannuel Santana e a servidora técnica administrativa Virginia Mota. Justificaram 

ausência, os professores: Andréa Lúcia da Silva de Paiva, Paulo Gajanigo, Rodrigo 

Monteiro, Jacqueline Deolindo e Gabriela Scotto. A reunião teve início com o primeiro 

ponto de pauta: Informes. O professor Claudio inaugurou o ponto com a apresentação 

sobre o quantitativo de trancamentos de matrícula e cancelamentos de disciplinas dos 

alunos de Ciências Sociais no semestre letivo remoto de 2020.2. Até o momento foram 

homologados 24 trancamentos de matrícula (16 do curso de Licenciatura / 8 do curso 

de Bacharelado). Segundo o professor Claudio, esse quantitativo não se diferencia 

muito do semestre letivo remoto de 2020.1, quando foram realizados 25 trancamentos 

(14 da Licenciatura / 11 do Bacharelado). Em relação aos cancelamentos de disciplinas, 

cabe destacar as solicitações dos estudantes para a disciplina de Metodologia de 
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Pesquisa em Ciências Sociais (18 cancelamentos até o momento). Esse número foi 

significativamente maior em comparação ao número de cancelamentos de outras 

disciplinas dos cursos de Bacharelado e Licenciatura. Como o período para 

trancamentos e cancelamentos ainda não terminou, o professor Claudio achou melhor 

colocar essa questão como informe e não como ponto de pauta, no entanto, ressaltou 

que a partir desses números gostaria de deixar registrada em ata a possibilidade da 

aplicação, ao fim desse semestre, do questionário de avaliação dos discentes sobre o 

semestre letivo, da mesma forma foi feito no semestre anterior, com o objetivo de 

entender melhor as principais dificuldades que levaram os estudantes a trancar o 

período ou cancelar as disciplinas. O segundo informe dado pelo professor Claudio foi 

sobre a inserção das atas de Colegiado e NDE na plataforma de atas da UFF 

(http://www.atas.uff.br/), a fim de dar publicidade e garantir maior transparência no 

acesso aos documentos. O terceiro, e último, informe dado pelo professor Claudio foi 

sobre o falecimento da aluna Polianna Macedo Lima, recém formada no Bacharelado e 

que defendeu TCC no semestre de 2020.1. O professor Claudio lamentou 

profundamente o ocorrido e informou a plenária que a coordenação divulgou a 

informação através de uma nota enviada pra lista de e-mails do corpo discente e do 

corpo docente e que também circulou nas redes sociais do curso (instagram e facebook). 

Por fim, sugeriu que o corpo docente e discente poderia realizar algum tipo homenagem 

a Polianna, como uma mensagem que pudesse chegar até os seus familiares. A 

professora Raquel prosseguiu com três informes sobre: a) prorrogação do prazo de 

defesa de TCC concedido à aluna Camila de Freitas Carneiro da Silva, por motivos de 

saúde, cuja defesa ocorreu em 08 de fevereiro. b)preenchimento do formulário de 

“Mapeamento de oferta de componentes curriculares e de desafios para a reposição”, 

enviado pela Prograd, onde foi indicado que ainda não há planejamento para retorno 

híbrido de disciplinas, devido às condições sanitárias, c) terão início em maio do 

corrente ano as discussões no NDE, sobre as alterações curriculares propostas pela 

‘’BCN-Formação” para a grade da Licenciatura. Professor Ricardo Bruno informou que 

ocorrerá no dia 07 de abril às 16 horas, com a participação da professora Mariele (UFF) 

e do professor Dalton Franco (da Universidade Estácio de Sá), uma Live sobre John 

Rawls. Professora Gisele Estácio informou sobre a mudança em relação as equipes de 

estágio da Psicologia que (antes da pandemia) atuavam nas escolas públicas, agora 

estão oferecendo auxílio psicológico aos alunos do ESR, além da parceria com a 

psicóloga Letícia da Assistência Estudantil do ESR. O discente Emanuel agradeceu ao 

http://www.atas.uff.br/
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professor Claudio pelo auxílio na elaboração e aplicação dos questionários de avaliação 

dos alunos de Ciências Sociais. Passou-se para o segundo ponto de pauta: Aprovação 

da ata do Colegiado e do NDE do mês de novembro de 2020. Contando com a leitura 

prévia por parte dos professores, em seguida foi aprovada por unanimidade pela 

Plenária. Terceiro ponto: Perfil do corpo discente de Ciências Sociais. Professor 

Claudio fez breve relato sobre o que já havia sido encaminhado na reunião de novembro 

do ano passado. A ideia seria dar continuidade ao trabalho sobre o mapeamento do 

perfil dos alunos do curso (de 2009, até agora). Em seguida apresentou a formação de 

4 Gts para dar prosseguimento ao trabalho: A)GT 1 (ingressantes) será formado pelos 

professores: Jacqueline Deolindo, Ricardo Ferreira, Glaucia Mouzinho  e o discente  

Emannuel. B)GT 2 (permanência, retenção e evasão): será formado pelos professores 

Gisele Almeida e Paulo Gajanigo. C)GT 3 (egressos): será formado pelos professores 

Andrea Paiva, Gisele Almeida e Claudio Araujo. D) GT 4 (TCC’s): será formado pelos 

professores Claudio Araujo e Simone Silva.  Além da participação dos coordenadores: 

Claudio e Raquel Brum em todos os GTs para facilitar as articulações entre as tarefas 

desenvolvidas em cada um deles. Dito isto, foi feito encaminhamento da Plenária: 

aprovação das comissões e GTS e a proposta de formular questionários mais 

qualitativos, uma vez que o professor Claudio já está dando enfoque aos dados 

quantitativos que estão disponíveis no Iduff. Quarto ponto: XI Semana de Ciências 

Sociais: com previsão para ocorrer no segundo semestre do corrente ano, foi 

encaminhada a proposta da formação de uma Comissão de Organização. Os seguintes 

docentes se disponibilizaram para integrar a Comissão Organizadora: Jacqueline 

Deolindo, Claudio Araujo, Geovana Tabachi, Maria Claudia Pitez, Frederico Carlos, 

Raquel Brum, Marielle Troiano, Ricardo Bruno, Glaucia Mouzinho e o discente 

Emannuel Santana. Passou-se para o quinto ponto de pauta: Oferta de PP2 como 

disciplina optativa para estudantes de Licenciatura: Professor Claudio relatou que 

a ideia de ofertar a disciplina de PP2 aos estudantes de Licenciatura surgiu entre os 

Coordenadores devido a retenção de alguns alunos em disciplinas optativas não 

ofertadas em 20.1 e da possibilidade de cursá-la como disciplina optativa em horários 

mais flexíveis, lembrando que a prioridade das vagas continua sendo para os alunos do 

Bacharelado. Conforme levantamento realizado pela Coordenação dos 38 alunos 

inscritos em PP2, 17 alunos são do Bacharelado e 21 alunos são de Licenciatura, o que 

comprova a grande demanda dos alunos de Licenciatura pela disciplina. Cabe ressaltar 

que mesmo assim, as disciplinas optativas tiveram um quantitativo de estudantes 
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inscritos bastante elevado.   Dito isto, a Plenária aprovou ad referendum a referida 

disciplina como optativa para estudantes de Licenciatura e também  a sua continuidade 

nos próximos semestres.  Passou-se para o sexto e último ponto de pauta: Programa 

de Mobilidade Virtual em Rede- Promover IFES. Professora Raquel informou que 

o Programa tem como objetivo permitir uma maior integração do sistema de Ensino 

Superior e possibilitar a mobilidade virtual entre as instituições da rede para que 

estudantes possam cursar disciplinas e/ou componentes curriculares nos cursos de 

graduação das IES participantes (Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal 

do Maranhão, Universidade Federal do Sul da Bahia e Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul). E a Coordenações de cursos precisam informar se concordam com a 

participação dos estudantes. Ficou decidido pela Plenária a participação dos estudantes 

do Curso de Ciências Sociais e as disciplinas cursadas serão apenas equivalentes às 

disciplinas optativas ( e não as disciplinas obrigatórias). Nada mais havendo a tratar, 

encerraram-se os trabalhos e, para constar, eu, Virginia de Souza Mota Viana, lavrei 

esta ata. Campos dos Goytacazes, trinta e um de março de dois mil e vinte e um. 

 

 

 

 


