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Aos vinte e oito do mês novembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na sala 1 

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

presidência do Professor Claudio Araujo de Souza e Silva. Estiveram presentes os seguintes 3 

professores: Rodrigo de Araújo Monteiro, Márcio Malta, Andréa Lúcia da Silva de Paiva, Carlos 4 

Eugênio Soares de Lemos, George Gomes, Palloma Menezes, Jacqueline Deolindo, Graciela 5 

Aparecida Profeta (Ciências Econômicas), a representante discente Yasmin Pimenta e a servidora 6 

técnica administrativa Virginia Mota. Justificaram ausência os professores: Raquel Brum, Túlio 7 

Rossi, Carlos Abraão e Glaucia Mouzinho. A reunião teve início com o seu primeiro ponto de 8 

pauta, referente aos Informes. O professor Claudio inaugurou o ponto parabenizando as alunas 9 

Jaira Calil Siqueira e Regiane da Silva Ferreira, pois ambas foram selecionadas para receber o 10 

Prêmio Láurea Acadêmica da UFF (2/2017 e 1/2018). A cerimônia de Premiação será realizada no 11 

dia 18/12/18 no auditório do Instituto de História, Bloco P- Térreo, Campus do Gragoatá, Niterói- 12 

RJ. Segundo informe do professor Claudio: foi enviado e-mail ao CA perguntando se já há um 13 

nome para a representação discente. Terceiro informe do Professor Claudio: aluno Rafael Paes da 14 

Silva de Souza participante do projeto de educação ambiental da UENF ,convida os alunos e 15 

discentes que tiverem interesse no tema para agendarem visita e em breve o professor irá enviar o 16 

email de contato do aluno aos docentes. Quarto informe do professor Claudio: no dia 04 de 17 

dezembro ocorrerá reunião na PROGRAD com todos os Coordenadores de Curso que obtiveram 18 

nota abaixo da média no ENADE. O Professor Márcio Malta informa que está em exercício da 19 

Coordenação de Licenciatura em razão das férias da Professora e Coordenadora Raquel Brum. A 20 

professora Jacqueline relatou sobre a revista discente, com lançamento previsto para o mês de 21 

março, e sobre diversos textos das regiões do país que estão sendo enviados e constando 80 22 

inscrições. O Professor Eugênio informou sobre a palestra da pesquisadora professora Maruza Silva 23 

sobre seu livro a relação (in) tensa entre patroas e empregadas, será realizada no dia 28/11 às 24 

18h15min, na sala de Ciências Sociais do SPA, na UFF. A Professora Palloma Menezes, a pedido 25 

da profª Carolina Grillo, informa sobre a exibição do filme: ‘‘Auto de Resistência” e em seguida 26 

debate com a diretora do filme Natasha Neri no dia 04/12 às 18horas no Auditório. Ponto 2- 27 

REGULAMENTO de TCC. O professor Claúdio fez breve resumo no data show sobre os novos 28 

regulamentos de TCC (Bacharelado e Licenciatura), indicou os pontos que não foram modificados 29 

em relação aos regulamentos de 2012, os pontos que já haviam sido aprovados em plenária, os 30 

pontos que foram acrescentados pelo GT TCC e que ainda precisam ser aprovados, assim como os 31 

comentários, sugestões e observações sobre as mudanças que foram feitas nos regulamentos de 32 

2012. Foi aprovada a seguinte estrutura de capítulos para novos regulamento de TCC (Bacharelado 33 

e Licenciatura): Capítulo I - DA CONCEITUAÇÃO, GÊNEROS E OBJETIVOS. Capítulo II - 34 

DOS DOCUMENTOS QUE REGULAM O TCC. Capítulo III - DAS ATRIBUIÇÕES. Capítulo IV 35 

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Sobre o capítulo I (Art 5º ) foi aprovada a inclusão de vídeos como 36 



gênero discursivo para os dois regulamentos. Também foram aprovadas as descrições sobre cada 37 

um dos gêneros discursivos. Ainda sobre Capítulo I (Art 7º ), foi aprovada a inclusão de resumo, 38 

abstract e palavras-chave entre as formas de apresentação do TCC de Bacharelado e Licenciatura. 39 

Sobre o Capítulo II, foi aprovada a inclusão da disciplina Oficina de Texto II como pré-requisito 40 

para a inscrição nas disciplinas Monografia I e Prática de Pesquisa em CS e Educação (Oficina de 41 

Texto II foi incluída no ajuste de 2016, portanto, não estava presente no regulamento de 2012). 42 

Ainda sobre o capítulo II foram aprovadas a inclusão de seções sobre os novos documentos que 43 

regulam o TCC (Seção II – DA MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO E DO TERMO DESISTÊNCI; 44 

Seção III – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A DEFESA DO TCC;  DOS 45 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO TCC). Sobre o 46 

Capítulo III foi aprovada a inclusão da seção III sobre as competências do Coordenador de TCC. 47 

Passou-se para o terceiro ponto: Análise dos resultados do ENADE 2017. Prof. Claudio iniciou o 48 

ponto de pauta informando que o curso de Bacharelado em Ciências Sociais ficou com nota abaixo 49 

da média (média = 3) na avaliação de 2017 e que, por isso foi convocado para participar de reunião 50 

com integrantes da PROGRAD. Informou que a nota baixa pode gerar uma visita do MEC. Relatou 51 

que a avaliação dos estudantes é composta por 2 indicadores: nota do ENADE e IDD. Informou que 52 

o curso de Bacharelado ficou com nota ENADE = 2 e nota IDD = 3. Na parte de formação geral da 53 

prova ENADE os estudantes obtiveram nota = 2,83 e na parte de conteúdos específicos nota = 1,55. 54 

A Licenciatura, por sua vez, obteve nota 3 no IDD e 3 no ENADE (sendo FG = 3,27 e CE = 2,46). 55 

A partir dessa apresentação foi encaminhado que o Colegiado junto com o NDE precisam fazer uma 56 

análise visando entender os motivos desse baixo desempenho e propor ações para melhora. O ponto 57 

voltará a ser debatido em 2019. Ponto 4- Estágio interno não obrigatório UFF 2019 – Foi lido e 58 

aprovado pela plenária o plano de atividades referente ao edital de 2019 apresentado pela professora 59 

Érica Tavares, Coordenadora de estágio do bacharelado. Ponto 6 Data da defesa de TCC: Foi 60 

aprovado em plenária que as defesas de TCC poderão ser marcadas até o último dia do semestre 61 

letivo (20 de dezembro)  e colação de grau de 2018.2 para meados de abri.l Nada mais havendo a 62 

tratar, encerraram-se os trabalhos e, para constar, eu, Virginia de Souza Mota Viana, lavrei esta ata. 63 

Campos dos Goytacazes, vinte e oito de novembro de dois mil e dezoito. 64 

 65 

 66 


