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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 002 /2017 DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS  2 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na 3 

Sala 16B do CFH (Sala do Programa de Pós-Graduação de Sociologia Política), do 4 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal de Santa Catarina, foi 5 

realizada a segunda reunião ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Ciências 6 

Sociais do ano corrente, estando presentes os seguintes representantes: Prof. Dr. Tiago 7 

Bahia Losso (Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Sociais); Prof. Dr. 8 

Tiago Daher Padovezi Borges (Subcoordenador do Curso de Graduação em Ciências 9 

Sociais); Profª Drª Maria Soledad Etcheverry Orchard (Marisol) e Prof. Dr. Amurabi 10 

Pereira de Oliveira – Membros do Departamento de Sociologia e Ciência Política; Profª. 11 

Drª Nise Maria Tavares Jinkings (Membro do Departamento de Metodologia de 12 

Ensino); Ana Luzia Garcia e Gabriela Dialencar Reitz (representantes discentes). 13 

Secretariando a reunião Rosemari Fernandes – Auxiliar Administrativo do Curso de 14 

Graduação em Ciências Sociais. Atendendo ao disposto no Título II da Resolução n° 15 

017/CUn/97, os membros do Colegiado reuniram-se para deliberar sobre a seguinte 16 

pauta:  1) Aprovação da ata anterior;  2) Homologação de AD REFERENDUM;  3) 17 

Pedidos de prorrogação de curso); 4) Pedidos de exclusão e inclusão de disciplinas; 5) 18 

Validação de disciplinas, 6) Problema na digitação de notas da disciplina ANT 7101; 7) 19 

Assuntos gerais. O Prof. Tiago Losso dá inicio à reunião colocando em votação a ata 20 

anterior. APROVADA. Depois, inclui um assunto na pauta, em assuntos gerais, que é a 21 

mudança de pesos na avaliação das questões do vestibular. Começa efetivamente pelo 22 

primeiro ponto, que é a homologação de assuntos resolvidos por AD REFERENDUM: 23 

pedido da aluna Yohana Taise Hoffmann (08108040) de inclusão da disciplina 24 

Seminário de Licenciatura II. APROVADO. Pedido do aluno Fernando Vonsowski 25 

Calheiros (09218018) de prorrogação do curso em dois semestres, porque o mesmo vai 26 

terminar neste semestre o TCL e cursará a disciplina Libras no semestre 2017-2, por não 27 

ter condições de cursá-la neste semestre, devido à sua carga horária de trabalho. 28 

APROVADO. Pedido de Virgínia Helena Duarte (11106566) para prorrogação de 29 

curso e exclusão de uma disciplina. Aprovada a prorrogação de um semestre para a 30 

conclusão do curso, mas a exclusão da disciplina não foi aprovada. Passa para o pedido 31 

da aluna Cecília Torres Schmitz (17102616) exclusão de uma disciplina de prática 32 

esportiva que começou somente no dia 11 de abril e com horário diferente do proposto 33 

no ato da matrícula. APROVADO. Pedido da aluna Eliane Ricardo Charneski 34 

(12201496) de exclusão das disciplinas Seminário de Pesquisa II e TCC II, em virtude 35 

de a aluna já estar com conceito I nas referidas disciplinas e mesmo assim se re-36 

matriculou neste semestre. APROVADO. Pedido de inclusão de disciplinas da aluna 37 

Sandra Tanhote de Sousa (15150602), por ter sido demitida do trabalho após o 38 

período de ajustes de disciplinas e ter mais tempo para se dedicar ao curso. 39 

APROVADO. Pedido da aluna Bianca Burckauser Ceschi (15101463) exclusão da 40 

disciplina Pensamento Social, em virtude de ter começado a trabalhar até a meia noite e 41 

alegar não ter condições de se dedicar à disciplina. APROVADO. Validação de 42 

disciplinas – o Prof. Tiago Losso alega que tem recebido na Coordenadoria muitos 43 

processos de validação de disciplinas, vindos do Departamento de Sociologia e Ciência 44 

Política, e que entende que quem deve fazer estas validações é o próprio professor 45 

responsável pela disciplina. Que a Resolução 017/CUn/97 diz que o Coordenador só 46 

pode validar as disciplinas que realmente são idênticas às do curso. Que as demais 47 

disciplinas devem ser encaminhadas aos respectivos departamentos para análise. O Prof. 48 

Amurabi diz que está sendo discutida no departamento a nomeação de um Coordenador 49 

de Ensino, que seria responsável por estas validações. Sendo assim, ficou estabelecido 50 

que o Coordenador do curso fará somente as validações que se refiram a disciplinas 51 

idênticas às disciplinas do curso. Em seguida, o Prof. Tiago Losso passa ao próximo 52 

assunto, que é o problema com a digitação das notas da disciplina Introdução à 53 

Antropologia (ANT 7101), turma 01320, do semestre 2016-2.  Relata que a referida 54 
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turma tinha ficado com a menção “V” (Validação de Atividade Complementar) 55 

indevidamente. Em virtude disto, quatro alunos conseguiram se matricular na disciplina 56 

seguinte ANT 7201 (Teoria Antropológica I), que tem a disciplina anterior como pré-57 

requisito. Declara também que a coordenadoria enviou uma correspondência à 58 

PROGRAD, que encaminhou o caso ao DAE que, por sua vez, sugeriu que a matrícula 59 

na disciplina ANT 7201, dos quatro referidos alunos seja cancelada. Após discussão, 60 

ficou decidido que a matrícula será cancelada, em virtude da falta de pré-requisito. 61 

Assuntos gerais – O Prof. Tiago Losso fala que foi informado sobre a possibilidade de o 62 

curso fazer alteração na avaliação das questões do vestibular, e que o curso teria que se 63 

pronunciar até o próximo dia 20 de abril, para alterações no vestibular de 2017. Dá o 64 

encaminhamento de que neste ano não se faça nenhuma modificação e que, se for 65 

intenção do Colegiado, se faça uma proposta para o vestibular de 2018. APROVADO. 66 

Com relação às ementas de disciplinas, assunto discutido em reunião anterior, a Profª 67 

Nise pergunta se foi encaminhado aos departamentos algum documento, consultando se 68 

existe a intenção de fazerem alguma modificação na bibliografia e na ementa das 69 

disciplinas oferecidas ao curso. Como não foi enviado, o Prof. Tiago dá o seguinte 70 

encaminhamento: que seja feito um memorando sugerindo que as bibliografias sejam 71 

“enxugadas” para que a Biblioteca Central possa adquirir  os livros necessários para 72 

consulta por parte dos alunos. Continuando, o Coordenador Tiago Losso informa que 73 

ele e alguns colegas da Ciência Política estão organizando um evento, que será 74 

considerado como atividade do curso, chamado “Obtuário das Sociais”, onde será 75 

homenageado o Cientista Político, Giovanni Sartori, que morreu recentemente. Para 76 

finalizar, fala sobre a insistência da Editora Abril para que se forneça dados do curso 77 

para o Guia dos Estudantes, que avalia cursos de graduação em geral. Alega que foi 78 

informado pela PROGRAD, de que o curso não é obrigado a preencher tal questionário. 79 

Que reclamou com a editora dos insistentes e-mails que recebeu e que informou à 80 

PROGRAD que não faria o trabalho para uma empresa privada. Eu, Rosemari 81 

Fernandes, lavrei e assinei a presente ata, seguida das assinaturas do Presidente do 82 

Colegiado e demais representantes. Florianópolis, 17 de abril de 2017. 83 
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