
 1 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 003/2018 DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS  2 

 3 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e 4 

trinta minutos, na Sala 16-B do PPGSPO (Programa de Pós-Graduação em Sociologia 5 

Política) do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal de Santa 6 

Catarina, foi realizada a terceira reunião ordinária do Colegiado do Curso de Graduação 7 

em Ciências Sociais do ano corrente, estando presentes os seguintes representantes: 8 

Prof. Dr. Tiago Daher Padovezi Borges (Coordenador do Curso de Graduação em 9 

Ciências Sociais); Profª. Drª. Marcia da Silva Mazon, Prof. Dr. Luiz Gustavo da Cunha 10 

de Souza e Prof. Dr. Eduardo Vilar Bonaldi (Membros do Departamento de Sociologia 11 

e Ciência Política); Prof. Dr. Alberto Groisman, Prof. Dr. Scott Head e Prof. Dr. Jeremy 12 

Deturche (Membros do Departamento de Antropologia; Profª Drª. Nise Maria Jinkings 13 

(Membro do Departamento de Metodologia de Ensino) e a representante discente 14 

Débora Alves de Lima Capri. Secretariando a reunião Rosemari Fernandes – Auxiliar 15 

Administrativa do Curso de Graduação em Ciências Sociais. Atendendo ao disposto no 16 

Título II da Resolução n° 017/CUn/97, os membros do Colegiado reuniram-se para 17 

deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata anterior; 2) Regulamentação da 18 

orientação TCC/TCL por parte de professores aposentados voluntários; 3) Assuntos 19 

gerais. O Prof. Tiago inicia a reunião colocando a ata anterior em votação. O Prof. 20 

Alberto Groisman que não esteve presente na referida reunião, solicita retificação na 21 

descrição da deliberação do colegiado quanto ao pedido de prorrogação de curso de 22 

Raruilquer Santos Oliveira (08218041), para que se exclua a alegação de que o 23 

pedido foi negado “por falta de parecer do orientador” e sim por “documentação 24 

incompleta”. APROVADO. Pedido de trancamento retroativo de Kalil Sadi 25 

Campozana (16201264) por questões trabalhistas, e seria considerado como abandono 26 

de curso. APROVADO. Pedido de trancamento retroativo de Isadora Nicoladeli 27 

Silvestre (17101128), que perdeu o prazo de trancamento, mas tem matrícula regular no 28 

semestre. INDEFERIDO. Caso das alunas Tamar Abreu Guimarães (08108037) e 29 

Bárbara Azevedo Harris (13206150) que estão com vários semestres sem nota nas 30 

disciplinas TCL e TCC II respectivamente, o que criou um prazo irreal para a 31 

integralização curricular. Após ampla discussão foi deliberado que o departamento de 32 

Sociologia e Ciência Política deve ser informado do assunto, que as notas sejam 33 

digitadas e o prazo seja ajustado automaticamente pelo CAGR. E, que seja enviado um 34 

comunicado a todos os alunos, via fórum CAGR, dizendo que este problema foi 35 

detectado e que o Departamento de Sociologia e Ciência Política estará corrigindo a 36 

falta de notas. APROVADO. Na sequência, o Prof. Tiago aborda o pedido do Prof. Ary 37 

Minella (já discutido na reunião anterior), que atualmente é aposentado e voluntário no 38 

Departamento de Sociologia e Ciência Política, para ser orientador de Trabalhos de 39 

Conclusão de Curso (TCC). Ele lê a proposta que redigiu, para definição de quem será 40 

considerado professor do curso. Durante a discussão foram feitas algumas colocações: 41 

1) Que se utilize o termo professor aposentado e voluntário para o que trata a discussão; 42 

2) Que o plano de trabalho firmado pelo professor com o respectivo departamento seja 43 

analisado pelo colegiado; 3) Que seja estipulado um limite de orientações no período de 44 

vigência deste plano. 4) Que o assunto será novamente discutido na próxima reunião do 45 

colegiado. Na sequência, o Prof. Tiago coloca em discussão os pedidos dos alunos 46 

Rodrigo Orlando Silva (14209382) e Ana Cláudia Pinheiro (14201568), que também 47 

foram discutidos na reunião anterior, para serem orientados no TCC pelo Prof. Ary 48 

Minella. Os dois pedidos foram deferidos, porém, foi deliberado que futuros pedidos de 49 

orientação por professores aposentados/voluntários terão que ser analisados pelo 50 

colegiado e submetidos a uma regulamentação que está sendo elaborada. Em seguida, a 51 

aluna Débora repassa um informe do membro do DCE na câmara de graduação sobre a 52 

curricularização da extensão, segue a sua fala: “2ª Reunião Ordinária da Câmara de 53 

Extensão do ano de 2018 – 20 de Abril - O cronograma para o semestre de 2018.1 é 54 

apenas de discussão. Ao final será elaborado um documento norteador para o processo 55 
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de curricularização em si. Não é uma etapa para propostas. A curricularização será 56 

realizada em 05 lotes, sendo o 1º em 2020 e subsequentemente até 2024. Os cursos 57 

terão autonomia para decidir em qual lote entrar. Aqueles que iniciarem o processo em 58 

2020 deverão apresentar as propostas até o início de 2019. Os cursos que aderirem a 59 

outros lotes poderão formular propostas mais adiante. Foi comentado sobre a utilização 60 

de um Fundo de Extensão (FUNEX) que a universidade possui para investir 61 

financeiramente na extensão. Algo que possa ser estudado. Será realizada uma reunião 62 

da PROEX com a PROGRAD, uma vez que é a Graduação que deve cuidar da logística 63 

dos eventos. As licenciaturas estão com um problema, pois há uma norma que prevê a 64 

reformulação curricular das Licenciaturas em que devem enviar com urgência o novo 65 

currículo. Será um trabalho dobrado para os professores reformularem o currículo agora 66 

e posteriormente também por conta da Extensão. Finalizando, o Prof. Tiago fala sobre o 67 

congresso mundial da Antropologia, a pedido da Profª Miriam Grossi, para que seja 68 

divulgado entre os alunos, salientando que haverá a possibilidade de monitorias. Eu, 69 

Rosemari Fernandes, lavrei e assinei a presente ata, seguida das assinaturas do 70 

Presidente do Colegiado e demais representantes. Florianópolis, 25 de abril de 2018. 71 
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____________________ _______________________              74 
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