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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 004/2018 DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS  2 

 3 
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta 4 

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 quarta 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. Amurabi Pereira de 10 

Oliveira, Prof. Dr. Luís Felipe Guedes da Graça e Prof. Dr. Eduardo Vilar Bonaldi 11 

(Membros do Departamento de Sociologia e Ciência Política); Prof. Dr. Alberto 12 

Groisman, Prof. Dr. Scott Head e Profª. Drª. Letícia Maria Costa da Nóbrega Cesarino 13 

(Membros do Departamento de Antropologia; Prof. Dr. Antonio Alberto Brunetta 14 

(Membro do Departamento de Metodologia de Ensino) e os representantes discentes 15 

Eduardo Philippe Grotmann e Dieison Alessi. Secretariando a reunião Rosemari 16 

Fernandes – Auxiliar Administrativa do Curso de Graduação em Ciências Sociais. 17 

Atendendo ao disposto no Título II da Resolução n° 017/CUn/97, os membros do 18 

Colegiado reuniram-se para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Aprovação das atas 19 

anteriores; 2) Consulta sobre a organização das reuniões do colegiado; 3) Discussão 20 

sobre a curricularização da extensão e sobre a reforma curricular; 4) Assuntos gerais. O 21 

Prof. Tiago inicia a reunião explicando que a reunião foi marcada para este dia 22 

(segunda-feira) em virtude de outra reunião que ocorrerá na quarta-feira no CFH sobre 23 

curricularização da extensão e para que se tenha uma posição do curso sobre o assunto. 24 

Colocou as atas anteriores em votação. APROVADAS. Em seguida dá as boas vindas à 25 

Profª Letícia Cesarino, a quem dá a palavra para um informe sobre o evento 26 

Antropologia da Ciência que acontecerá em maio de 2019, na UFSC. Ela diz que para 27 

isto será necessária a liberação de salas de aula, no período da manhã, inclusive do 28 

curso de Ciências Sociais, para que aconteçam os encontros. Mas, que o assunto ainda 29 

passará pelo conselho do CFH, e que mais tarde o colegiado receberá maiores 30 

informações.  Na sequência, o Prof. Tiago fala sobre o não atendimento ao pedido do 31 

CALCS (Centro Acadêmico Livre de Ciências Sociais) de convocação de uma reunião 32 

extraordinária do colegiado, por não ter tido tempo hábil para tal, e ter ficado em dúvida 33 

se deveria ou não convocar o colegiado novamente em tão curto prazo. Desta forma, 34 

consulta o colegiado sobre a possibilidade de regulamentação do agendamento mensal 35 

das suas reuniões e em caso de urgências, de convocação extraordinária. Alega ser 36 

necessário, pelo fato de a coordenação receber demandas e não ter a data da próxima 37 

reunião agendada, ou em outros casos, em que demandas surgem logo após uma 38 

reunião. Foi deliberado que haverá uma reunião mensal na segunda semana do mês e, se 39 

for necessário, haverá reunião extraordinária. APROVADO. O Prof. Tiago passa a falar 40 

sobre a curricularização da extensão, que será o tema da reunião da qual participará na 41 

próxima quarta-feira e diz que gostaria de levar uma posição do colegiado do curso. 42 

Após a discussão, foi definido que um membro da PROEX (Pró-Reitoria de Extensão) 43 

será convidado a participar de uma reunião do colegiado, em virtude de dúvidas 44 

existentes quanto ao formato proposto para tal atividade. O colegiado se posiciona 45 

contrário à obrigatoriedade da curricularização da extensão no currículo e considera 46 

excessivo o percentual exigido de 10% sobre a carga horária do curso. O Prof. Tiago 47 

passa ao próximo ponto que é a reforma curricular, e diz que a coordenadoria não 48 

obteve resposta à solicitação feita ao DEN (Departamento de Ensino) quanto à 49 

solicitação de maiores detalhes sobre o currículo “Y”, que foi colocado como uma nova 50 

possibilidade para o curso pela Profª Thereza Cristina e pela Servidora Vanessa, quando 51 

de sua participação em reunião do colegiado em 11/04/18. Após a discussão do assunto, 52 

o Prof. Amurabi (Presidente do Núcleo Docente Estruturante - NDE) se prontificou a ir 53 

pessoalmente, no DEN, buscar mais informações para a reforma curricular. O aluno 54 

Dieison Alessi fala sobre a proposta do CALCS para que os professores incluam no seu 55 
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planejamento para o próximo semestre, um dia de aulas para discussão sobre a reforma 56 

curricular. Após o assunto ser debatido foi dado o seguinte encaminhamento: escolha do 57 

dia 29 de agosto (quarta-feira) para a avaliação do currículo atual. O colegiado 58 

encaminhará um documento aos professores informando da atividade e do consequente 59 

cancelamento das aulas neste dia. Em assuntos gerais o presidente do colegiado relata 60 

que deferiu por Ad referendum o pedido de trancamento de curso da aluna Carolina 61 

Carpenter de Medeiros (16204133), por motivo de saúde. APROVADO. 62 

Eu, Rosemari Fernandes, lavrei e assinei a presente ata, seguida das assinaturas do 63 

Presidente do Colegiado e demais representantes. Florianópolis, 21 de maio de 2018. 64 
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