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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 005/2018 DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS  2 

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

trinta minutos, na Sala 16-B do PPGSP (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 quinta 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, e Profª. Drª. Letícia Maria Costa da Nóbrega Cesarino (Membros do 13 

Departamento de Antropologia; Profª. Drª. Nise M. T. Jinkings (Membro do 14 

Departamento de Metodologia de Ensino) e a representante discente Débora Alves de 15 

Lima Capri. Secretariando a reunião Rosemari Fernandes – Auxiliar Administrativa do 16 

Curso de Graduação em Ciências Sociais. Atendendo ao disposto no Título II da 17 

Resolução n° 017/CUn/97, os membros do Colegiado reuniram-se para deliberar sobre a 18 

seguinte pauta: 1) Aprovação da ata anterior; 2) Pedido da aluna Marília Pereira de 19 

Oliveira de matrícula em Atividade Extraclasse neste semestre; 3) Pedido de 20 

prorrogação de curso do aluno Nicolas Farjo Cintra; 4) Regulamentação das atividades 21 

dos docentes aposentados em regime de trabalho voluntário 5) Assuntos gerais. O Prof. 22 

Tiago inicia a reunião dando como informe um retorno sobre a reunião que tratou da 23 

curricularização da extensão, coordenada pelo Prof. Rafael Devos, do Departamento de 24 

Antropologia. Relata que na ocasião a maioria dos cursos se mostrou resistente à 25 

curricularização da extensão, principalmente por ser obrigatória e pela carga horária 26 

exigida de dez por cento da carga horária curricular. Este resultado foi apresentado em 27 

reunião posterior do Conselho do CFH. Após este assunto ser debatido, o Prof. Alberto 28 

Groisman, que faz parte do Conselho Estadual de Entorpecentes, como representante da 29 

UFSC, divulgou uma reunião que ocorrerá no Centro de Eventos da UFSC no dia quatro 30 

de julho, com o objetivo de tirar uma posição sobre a legalização da canabis, para que 31 

ele a apresente posteriormente no referido Conselho. Ainda dentro dos informes, o Prof. 32 

Luís Felipe fala que a Revista Mosaico Social, do curso de Ciências Sociais, está com 33 

edital aberto para o recebimento de artigos. Solicitou divulgação pelos demais 34 

professores. Pedido da aluna Marília Pereira de Oliveira (17205109) de inclusão da 35 

disciplina CSO 7421 (Atividade Extraclasse) neste semestre, para tentar completar os 36 

quarenta por cento de integralização curricular, exigidos para uma bolsa de intercâmbio 37 

fora do país. Após o assunto ser discutido, foi deliberado que o pedido será deferido 38 

mediante a apresentação de uma declaração da Profª Carmen Rial, dizendo que a aluna 39 

já foi escolhida e que outro (a) aluno (a) não poderá ser indicado em seu lugar e que 40 

sendo assim, a bolsa poderá ser perdida.  Pedido de Nicolas Farjo Cintra (10101520) 41 

de prorrogação do curso em um semestre para cursar uma disciplina optativa para a 42 

integralização curricular. APROVADO. Pedido de Lucas Melo Biondi de Andrade 43 

(15201309) de exclusão das disciplinas SPO 7402 (Teoria Política III), CSO 7304 44 

(Epistemologia das Ciências Sociais) e SPO 7403 (Teoria Sociológica III) deste 45 

semestre, por problemas de saúde. Aprovado com a condição de que o aluno apresente o 46 

atestado médico original para autenticação da cópia entregue. Como último item da 47 

pauta da reunião, o Prof. Tiago aborda a regulamentação das atividades dos docentes 48 

aposentados em regime de trabalho voluntário. O assunto foi discutido e ficou definido 49 

que a coordenadoria deverá consultar que tipo de documento legal poderá ser elaborado 50 

pelo colegiado, visando esta regulamentação. Finalizando a reunião, o Prof. Tiago 51 

retoma a questão da consulta aos alunos sobre o currículo do curso, discutida na reunião 52 

passada e que acontecerá no dia 29 de agosto, para a qual as aulas serão interrompidas. 53 

Pergunta quem irá organizar esta consulta e o Prof. Amurabi, presidente do NDE 54 

(Núcleo Docente Estruturante) diz que o evento será organizado pelo próprio núcleo. 55 
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Eu, Rosemari Fernandes, lavrei e assinei a presente ata, seguida das assinaturas do 56 

Presidente do Colegiado e demais representantes. Florianópolis, 28 de junho de 2018. 57 

 58 

 59 

____________________ _______________________              60 

Rosemari Fernandes                                     Tiago Daher Padovezi Borges             61 

                                   62 

 63 

____________________                        ____________________                                                                   64 

Marcia da Silva Mazon                          Eduardo Vilar Bonaldi 65 

                                                    66 

 67 

______________________              ____________________  68 

Luís Felipe Guedes da Graça                        Amurabi Pereira de Oliveira 69 

  70 

 71 

____________________                         ____________________  72 

Letícia Cesarino           Alberto Groisman 73 

                       74 

 75 

____________________             ______________________  76 

Nise M. Tavares Jinkings   Débora Alves de Lima Capri            77 

 78 

 79 


