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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA
SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. COORDENAÇÃO DO
CURSO
GRADUAÇÃO
EM
GEOGRAFIA
BACHARELADO
E
LICENCIATURA
ATA DA z- REUNIÃO ORDINÁRIA DOS COLEGlADOS DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - BACHARELADOE LICENCIATURA ANO
2019. Aos 08 dias do mês de maio de dois mil e dezenove às nove horas e trinta minutos
em primeira convocação e às dez horas em segunda convocação nas instalações da
Universidade Federal Fluminense - Instituto de Ciências da Sociedade e
Desenvolvimento Regional, Campos dos Goytacazes, reuniram-se os membros do
Colegiado do Curso de Graduação Bacharelado e Licenciaturaem Geografia sob a
Presidência dos Professores Cláudio Henrique Reis e Glauco Bruce Rodrigues, para
tratar da seguinte pauta: 1) Requerimento de trancamento especial dos alunos Carlos
Daniel de Souza Silva, Luciano Carlos Maciel Guimarães, João Paulo Pontes Silva
e Lucas Norberto. O colegiado aprovou por unanimidade todos os pedidos de
trancamentos especiais contidos neste ponto de pauta 2) Requerimento
de
Rematrícula das alunas Gabriele Damasceno Simões e Tais Almeida de Souza. Os
requerimentos de rematrícula foram aprovados por unanimidade pelo colegiado de curso
3) Disciplinas optativas com ênfase. O Professor Glauco Bruce explicou ao colegiado
que há, desde o segundo semestre de 2018, uma exigência de que os alunos de
licenciatura e bacharelado concluam 60 horas em disciplinas optativas com ênfase:
Após listar essas disciplinas, o professor coloca em discussão a frequência de oferta
delas para os alunos. Após avaliação do colegiado de curso, ficou decidido que oNDE
irá debater este ponto de pauta para elaborar propostas acerca do assunto a serem
discutidas na próxima reunião de colegiado. 4) Áreas e campos de orientação dos
Trabalhos de Conclusão de Curso. O Professor Eduardo Bulhões relata a sobrecarga
que alguns professores estão passando na orientação de trabalhos de conclusão de curso
por conta da alta procura de alunos a poucos e determinados orientadores. O professor
sugere que sejam divulgadas um mínimo de três áreas de orientação por professor com a
finalidade de ajudar os alunos e professores no processo de escolha destas disciplinas. O
colegiado ponderou os possíveis motivos que contribuem para a concentração de alunos
solicitando orientação a professores recorrentes. Fica encaminhada a elaboração de um
formulário contendo os campos de orientações de cada professor, enquanto o CA
averigua os reais motivos existentes para a concentração nas orientações. 5) Evento
Espaço em Resistência: I Semana de Minicurso e Exposições CACEG. Os membros
do CA pretendem realizar o evento em pauta entre os dias 27 e 29 de maio e pedem que
professores dos grupos de pesquisa autorizem a efetivação de horas acadêmicas para os
estudantes participantes do evento. Pedem também a liberação dos mesmos nos dias
descritos acima. O colegiado referenda e dá total apoio ao evento. 6) O corte ~
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por cento anunciado pelo governo para as IES e seu impacto na formação de
professores para a educação básica. O Professor Edimilson Mota inaugura o ponto de
pauta narrando um pouco do recente corte de 30 por cento anunciado pelo governo
federal e coloca os impactos a médio e longo prazo para a educação superior após o
contingenciamento em execução. O Professor ainda observa que há um distanciamento
entre a universidade

e a sociedade, de modo que o cidadão comum acaba não sabendo

com precisão o que acontece dentro dos muros da instituição e sugere que os
professores desenvolvam algumas atividades locais visando o público externo ao ESR.
O colegiado se coloca à disposição para pensar em ações para a paralização nacional
que irá ocorrer no dia 15 de maio e elaborar um calendário de eventos para médio e
longo prazo.7) Informes. O Professor Cláudio Reis informou que a comissão criada na
última reunião de colegiado de unidade para tratar da permanência ou não dos
containers no ESR também está tentando recursos para a construção do prédio novo por
vias parlamentares. Sobre o IFF ceder salas ao ESR, o professor informou que as salas
são pequenas e talvez não seja possível que comportem os alunos do instituto. O CA
informou que dia 14 de maio ocorrerá o Ciência na Rua. Os professores do colegiado
informaram que no dia 15 de maio haverá uma paralização nacional. Estavam presentes
os docentes Iomara Barros de Sousa, Danielle Pereira Cintra de Senna, Edimilson
Antônio Mota, Glauco Bruce Rodrigues, Gustavo Naves Givisiez, Eduardo Manuel
Rosa Bulhões, Maria Carla Barreto Santos Martins, Tatiana Tramontani Ramos, Erika
Vanessa Moreira Santos, Marco Antônio Sampaio Malagoli, Regina Célia Frigério e os
discentes Paula Junqueira, Vinicius Quinhones, Aline Cabral Lírio Brito e Bruno
Campos Moraes. Nada mais havendo a tratar e devido ao limite de duas horas, a reunião
foi encerrada pontualmente às 12 horas. Para constar, eu, Rodrigo Gicovate Paes,
secretário dos cursos de Bacharelado e Licenciatura
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