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Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala 201 do Bloco F, 
reuniram-se os Colegiados do Curso de Ciências Sociais (Licenciatura e Bacharelado) - ESR/UFF 
Campos, sob a presidência da Professora Andréa Lúcia da Silva de Paiva. Estiveram presentes os 
seguintes Professores: Cláudio Araújo de Souza e Silva, Simone da Conceição Silva, Márcio Malta, 
Gisele Maria Ribeiro de Almeida, José Colaço Dias Neto; a discente Isabel Clara Ferreira Moreira 
da Silva e o funcionário Daniel de Paula Codeço Júnior. Justificaram ausência: Paulo Rodrigues 
Gajanigo, Gisele Estácio (Psicologia), Graciela Profeta (Ciências Econômicas). Deu-se início ao 
ponto de pauta I -Informes: A Professora Andréa informou que a Colação de Grau dos vinte e 
quatro formandos do primeiro semestre de 2017 foi antecipada para que estes alunos ficassem 
dispensados do ENADE 2017, como prevê a legislação, tendo contribuído para tanto o empenho da 
Divisão de Diplomas, que inclusive preparou todos os diplomas, trazidos para a cerimônia de 
Colação de Grau através de uma funcionária de Niterói. A professora Simone destacou o esforço da 
funcionária da Divisão de Diplomas por ter conseguido trazer os diplomas dos alunos e comentou a 
emoção da mesma diante da homenagem surpresa que os formandos fizeram a ela. A seguir, a 
Professora Andréa apresentou o funcionário Daniel de Paula Codeço Júnior, que secretariava a 
reunião, o qual substitui atualmente o secretário da Coordenação do Curso de Ciências Sociais, 
Rodrigo Gicovate Paes. Também apresentou a aluna Isabel Clara Ferreira Moreira da Silva, 
representante discente do curso no colegiado por indicação do Centro Acadêmico Gisele Reis. No 
próximo informe a Professora Andréa falou que o Curso de Ciências Sociais está participando do 
ENADE este ano e que foram feitas as inscrições dos alunos, Ingressantes e Concluintes, conforme 
o edital, e que a fase atual do cronograma do ENADE já está disponível on line, assim como o 
Questionário do Estudante, desde o dia 04 de setembro.Destacou que o questionário deve ser 
preenchido pelos estudantes inscritos como Concluintes, caso contrário ficarão em situação 
irregular perante o exame. Pediu aos professores que incentivem os alunos a participar do ENADE. 
O Professor Cláudio mencionou que um bom resultado no ENADE tem implicações no 
financiamento do curso. Continuando os informes, a Professora Andréa comentou sobre o SEI – 
Sistema Eletrônico de Informações, um sistema de produção e gestão de documentos e processos 
eletrônicos, que já está sendo implantado pela UFF, e a importância de todos se inteirarem dele, 
havendo inclusive a possibilidade de se fazer um curso online sobre este sistema, curso oferecido 
pela Escola Nacional de Administração Pública. A seguir, a Professora Andréa explicou que a visita 
do MEC havia entrado como item da pauta porque ela recebeu comunicado da comissão de 
avaliação do MEC no dia 31 de agosto avisando o período de visita da comissão: 24 a 27 de 
setembro visando, assim dar sequência aos trabalhos de recepção da Comissão. No entanto, no dia 
04 de setembro a professora comunicou ter recebido a proposta de agenda pelos avaliadores, mas 
recebeu um e-mail  da PROGRAD frente ao horário da Comissão Própria de Avaliação de Niterói 
pedindo que a Coordenação solicitasse à Comissão aos avaliadores do MEC uma mudança de 
horário na agenda quanto ao horário de conversa com essa Comissão. Esta solicitação de Niterói foi 
encaminhada pela Professora Andréa e a resposta está sendo aguardada, segundo os avaliadores, 
pelo INEP. Por essa razão, somado ao fato da professora se encontrar, no momento, na conferência 

 



e na logística da organização das pastas enviada recentemente pelos avaliadores, se optou por retirar 
o ponto da pauta e deixa-lo como informe. O assunto ainda não está definido para entrar na pauta. A 
Professora Andréa adiantou que na agenda do MEC consta uma hora de conversa com os membros 
do NDE e outra uma hora de conversa com o corpo docente. Quanto à Referência Bibliográfica 
exigida, informou que o curso obteve diversas obras por meio da doação pelo LAPECS, em 
dezembro de 2016 do acervo obtido com base no projeto realizado pela professora via edital da 
PROPPI/PROPESQ/2013, por outras formas de doações e requisição junto à bibliotecária. A 
professora citou, como exemplo, as obras das disciplinas de Oficina de Texto I e II que já se 
encontram adquiridas no acervo da biblioteca. A professora Simone complementou apontando 
também a importância da aquisição das obras da disciplina de Libras e de outras doações obtidas  
por outras instituições à biblioteca de Campos. A biblioteca do Instituto, embora não na quantidade 
ideal de exemplares para cada título, pois a bibliografia é bem extensa. A professora Andréa 
comunicou sobre a situação da Comissão de Avaliação Local (CAL) destacando que os novos 
membros já se encontram nomeados desde maio de 2017. A nova CAL é composta pela funcionária 
Micheli (do Núcleo Pedagógico), Elisangela (da Assistência Estudantil) e pelo professor Ronney 
(SFC). No entanto, a Comissão Permanente de Avaliação solicitou a presença discente fato esse que 
está sendo providenciado em reunião de Colegiado de Unidade. A professora informou  a 
exigência do comissão in loco dos seguintes documentos atualizados: os currículos LATTES 
atualizados, os comprovantes de produção e das comprovações das atividades na educação básica 
reforçando que, quanto a esse dado, nem todos os professores entregaram os documentos. A 
professora concluiu que após a realização das tarefas e assim que obtiver a nova agenda marcará 
uma reunião somente para tratar do assunto da visita in loco. Concluídos estes informes o Professor 
Cláudio sugeriu uma revisão do Regimento do Colegiado para a próxima reunião, a fim de se 
discutir assuntos como número de participantes, suplentes com voz e voto. A Professora Andréa 
informou que enviará e-mail atualizando as informações sobre a visita do MEC e sobre reunião dos 
professores para tratarem de assuntos do NDE. Passando ao ponto II- Aprovação da Ata de 
05/07/2017. Houve aprovação por parte de todos os presentes. Passou-se para um novo ponto que 
foi inserido na reunião III- Aprovação de novo calendário das Reuniões de Colegiado: A 
professora Andréa explicou que devido a Reunião de Colegiado de Unidade passar a ocorrer nas 
primeiras quartas de cada mês passou haver uma necessidade das reuniões de colegiado de curso, 
que seguiam a mesma agenda, dispor de um novo calendário. Após os presentes terem considerado 
as opções, foi decidido que as reuniões acontecerão sempre na segunda semana do mês. Fixou-se a 
agenda de reuniões do colegiado: 11/10, 08/11 e 13/12. A Professora Andréa lembrou aos presentes 
que na última reunião de Departamento comunicou que ficaria na Coordenação do Curso 
(Licenciatura) até o dia 14 de janeiro de 2018. Passou-se para o IV- Semana de Ciências Sociais.  
Os Coordenadores apresentaram a proposta de que o evento seja realizado do dia vinte e um ao dia 
vinte e três de novembro do ano em curso, o que foi aprovado por todos. Foi aventada entre os 
presentes a necessidade de uma comissão para organizar esta Semana. A Professora Simone 
explicou que quando os Coordenadores pensaram no evento, a ideia foi não se escolher uma 
comissão para não sobrecarregar os professores com mais responsabilidades além das que eles já 
têm. Em vez disto, o próprio Colegiado seria responsável pelo planejamento da Semana. Entre os 
presentes, manifestou-se a preferência por uma comissão para o evento, tendo-se colocado à 
disposição para esta tarefa a Professora Gisele, o Professor José Colaço e o Professor Hernan. 
Sendo assim, com a aprovação de todos, foi constituída a Comissão da Semana de Ciências Sociais.. 
Nada mais havendo a ser tratado, a presidente deu como encerrada a reunião, e para constar, eu, 
Daniel de Paula Codeço Júnior, assino juntamente com a presidente. Campos dos Goytacazes, seis 
de setembro de dois mil e dezessete. 


