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 dezoito de novembro de dois
mil e vinte, às quatorze horas.
Aos dezoito do mês de novembro de dois mil e vinte, 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: Andréa Lúcia da Silva
de Paiva, Carlos Abrãao de Moura Valpassos, Paulo Gajanigo, Ricardo Ferreira, Rodrigo
Monteiro, Simone Silva, Palloma Menezes, Jacqueline Deolindo, Gisele Estácio, Frederico
Lemos, Gisele Almeida, Geovanna Tabachi, Maracajaro Mansor, o discente Emannuel
Santana, a servidora técnica do Núcleo Pedagógico Kátia Pereira e a servidora técnica
administrativa Virginia Mota. Justificaram ausência, as professoras Raquel Brum e Glaucia
Mouzinho. A reunião teve início com o primeiro ponto de pauta: Informes. O professor
Claudio informou que a PROAES divulgou na data de hoje o resultado final do Programa Bolsa
Acolhimento para Estudantes Ingressantes e de mais um edital de Apoio para Empréstimo
Emergencial de Chromebook e Similares do Programa Integrado de Inclusão Digital e Apoio
às Atividades Acadêmicas durante a pandemia de COVID-19, em seguida registrou algumas
atividades que a UFF realizará no mês de novembro, em função da comemoração do dia da
Consciência Negra, apresentou também os resultados de uma pesquisa realizada pela UFF
sobre os cursos que apresentaram os maiores percentuais de estudantes ingressantes pela
política afirmativa/cotas de componente étnico-racial. Por fim informou que no dia 24 de
novembro haverá reunião extraordinária do Fórum Conjunto de Coordenadores e Chefes de
Departamento da UFF, tendo com pauta: balanço do semestre remoto e planejamento para o
semestre de 2020.2. A servidora técnica administrativa Virginia informou sobre o andamento
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da colação de grau dos formandos de 2019.2 que participaram das Atividades Acadêmicas
Emergenciais. Passou-se para o segundo ponto de pauta: Aprovação da ata do Colegiado e
do NDE do mês de agosto de 2020. Contando com a leitura prévia por parte dos professores,
em seguida foi aprovada por unanimidade pela Plenária. Terceiro ponto: Informações e
trocas de experiências sobre o semestre letivo remoto (2020.1). O professor Claudio
inaugurou o ponto com a apresentação das planilhas de trancamento excepcional de matrícula
e cancelamento de disciplinas referente ao semestre letivo remoto (2020.1) dos alunos de
Ciências Sociais. Em seguida, conforme combinado previamente, cada professor apresentou o
relato sobre a sua experiência durante o semestre remoto de 2020.1 e também foram
apresentados os relatos elaborados por cada área do curso (Antropologia, Política, Sociologia,
Ensino de Ciências Sociais e Métodos). Após as apresentações e debates, foram feitos os
seguintes encaminhamentos: A) Formação de um GT para elaborar questionário de avaliação
sobre o ensino remoto para ser respondido pelo corpo discente. O GT será composto pelos
docentes: Andrea Paiva, Claudio Araujo, Jacqueline Deolindo, Paulo Gajanigo, Raquel Brum
e Ricardo Ferreira e pelo discente Emmanuel Santana B) Estimular e proporcionar atividades
assíncronas nos planos de cursos C)Levar para reunião de Colegiado de Unidade através do
representante docente a possibilidade de utilizar a infraestrutura/espaço do Instituto para uso
de alguns discentes que tenham mais dificuldades com o estudo no ambiente doméstico.
Quarto ponto: Formação de comissões ou GTS para dar continuidade às análises sobre o
perfil do corpo discente do curso de Ciências Sociais. A servidora técnica do Núcleo
Pedagógico Kátia Pereira, convidada pela Coordenação para participar da reunião, apresentou
um relato sobre o trabalho que vem realizando sobre o perfil discente e como o Núcleo
Pedagógico pode contribuir para auxiliar o curso de Ciências Sociais. Em seguida, o professor
Claudio apresentou uma síntese dos trabalhos que já tinham sido realizados pela Comissão de
Avaliação do curso. Por fim, ficou encaminhado 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 e Gisele Almeida. D) GT 4 (TCC’s):
será formado pelos professores Claudio Araujo e Simone Silva. Ficou aprovado a participação
dos coordenadores: Claudio e Raquel Brum em todos os GTs para facilitar as articulações entre
as tarefas desenvolvidas em cada um deles. Passou-se para o quinto e último ponto de pauta:
Definições de prazos para Defesas e entrega de documentação dos TCC’s foi apresentada
e aprovada as orientações e datas para as defesas de TCC de 2020.1 e também um formulário
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de solicitação de troca de TCC depositado no RIUFF (documento novo destinado a alunos que
solicitam por algum motivo alterações no TCC após o depósito no RIUFF). Nada mais
havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e, para constar, eu, Virginia de Souza Mota Viana,
lavrei esta ata. Campos dos Goytacazes, dezoito de novembro de dois mil e vinte.
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