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 três de novembro de dois mil e
vinte e um, às quatorze horas.
Aos três de novembro 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 da professora
Raquel Brum Fernandes. Estiveram presentes os professores: Carlos Abrãao de Moura
Valpassos, Ricardo Ferreira, Mariele Troiano, Gisele Estácio, Gisele Almeida, Geovanna
Tabachi, Daniela Petti, Rodrigo Monteiro, Jacqueline Deolindo, Andréa Lúcia da Silva de
Paiva, Gabriela Scotto e a servidora técnica administrativa Virginia Mota. Justificou ausência,
o professor: Claudio Araujo de Souza e Silva. A reunião teve início com o primeiro ponto de
pauta: Informes. A professora Raquel Brum inaugurou o ponto falando sobre o ENADE, que
ocorrerá no dia 14 de novembro e até o momento temos um baixo número de alunos que
preencheram o questionário. Foi feito pedido aos docentes para que ajudem na divulgação do
preenchimento do questionário até o dia 13 novembro. Professor Ricardo Bruno informou que
ocorrerá uma live no dia 10 de novembro às 17 horas, com a participação da professora Lorena
Barberia (USP) intitulada “Políticas Públicas e Desigualdades no combate à Pandemia”, e outra
live no dia 24 de novembro às 14 horas intitulada “Maquiavel e a República” com o professor
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Luís Falcão (UFF). Passou-se para o segundo ponto de pauta: Apresentação da Resolução
CNE/CP 02/2019 e definição do posicionamento do curso sobre sua implementação. A
professora Raquel fez uma apresentação da Resolução, apontando questões problemáticas na
implementação da mesma, tema de reunião anterior com todos os Coordenadores de Cursos de
Licenciatura da UFF. Professor Paulo Gajanigo afirma que não temos condições estruturais de
adequação à nova proposta e aponta discordância fundamental sobre ela. Após breve discussão,
a Plenária decidiu pela não implementação da resolução e se posiciona contrária a mesma.
Decidiu-se também pela adesão do curso ao “Manifesto sobre a BNC- Formação na UFF”
elaborado pela Faculdade de Educação da universidade. Terceiro ponto: Aprovação da
realização de estágios presenciais em 2021.2. Professora Raquel fez breve relato sobre a
demanda de alunos da Licenciatura pelo retorno presencial de algumas atividades práticas,
principalmente a realização do estágio docente obrigatório. Chegou ao conhecimento dos
professores que alguns alunos do nosso curso já estão indo a escolas da região realizar
atividades presenciais, mesmo sem a autorização ou formalização por parte da UFF. Professora
Raquel destacou de desde 25 de outubro a rede estadual retornou totalmente ao ensino
presencial. Dito isso, a Plenária decidiu pela aprovação da realização de estágio presencial,
desde que o aluno queira (não é obrigatório) e que a escola aceite e seguindo requisitos e
limitações que serão decididos pelos docentes da área do Ensino. Passou-se para o quarto e
último ponto de pauta: Aprovação da ata do Colegiado e NDE do mês de março de 2021.
Contando com a leitura prévia por parte dos professores, em seguida foi aprovada por
unanimidade pela Plenária. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e, para
constar, eu, Virginia de Souza Mota Viana, lavrei esta ata. Campos dos Goytacazes, três de
novembro de dois mil e vinte um.
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