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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 001 /2017 DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS  2 

Aos quinze dias do mês de março 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 primeira reunião ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em 6 

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

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

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

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

Amurabi Pereira de Oliveira – Membros do Departamento de Sociologia e Ciência 11 

Política; Prof. Dr. Jeremy Paul Jean Loup Deturche, Prof. Dr. Alberto Groisman e Prof. 12 

Dr. Scott Correl Head (Membros do Departamento de Antropologia); Prof. Dr. Antonio 13 

Alberto Brunetta (Membro do Departamento de Metodologia de Ensino); Ana Luzia 14 

Garcia e Gabriela Dialencar Reitz (representantes discentes). Secretariando a reunião 15 

Rosemari Fernandes – Auxiliar Administrativo do Curso de Graduação em Ciências 16 

Sociais. Atendendo ao disposto no Título II da Resolução n° 017/CUn/97, os membros 17 

do Colegiado reuniram-se para deliberar sobre a seguinte pauta:  1) Aprovação da ata 18 

anterior;  2) Revalidação de diploma;  3) Coordenação de estágio); 4) Questões 19 

envolvendo disciplinas; 5) Pedido do aluno Carlos Eduardo Correia, 6) Ajustes de 20 

matrícula; 7) Assuntos gerais. O Prof. Tiago Losso inicia a reunião pedindo para incluir 21 

mais três pontos na pauta da reunião, nos assuntos gerais: pedido de prorrogação de 22 

curso da aluna Caroline Bellaguarda de Azevedo (09108008); portaria do NDE que está 23 

vencida; pedido da Profª Letícia Cesarino do Deptº de Antropologia, com relação ao 24 

PNPD. Em seguida, passa a palavra ao Prof. Tiago Borges, que quer relatar a sua 25 

participação em uma reunião extraordinária na Câmara de Graduação, onde um grupo 26 

está incumbido de repensar o vestibular, inclusive estudando a possibilidade de 27 

mudança de peso entre as questões da prova. O assunto foi debatido e o Prof. Brunetta 28 

fez um breve resumo deste assunto, pois esteve envolvido com ele anteriormente. Ao 29 

final o Prof. Tiago Losso disse que será aguardado por algum documento ou 30 

pronunciamento da Câmara de Graduação, com relação ao tema, para que este 31 

Colegiado possa se manifestar. Coloca a ata anterior em votação. APROVADA. Na 32 

sequência o Prof. Brunetta pediu que seja disponibilizado para consulta o documento 33 

que regulamenta a disciplina Atividade Extraclasse e o Prof. Tiago Losso fala que este 34 

assunto deverá ser novamente analisado, pois entende que o PIBID (que ficou fora das 35 

atividades consideradas como atividade extraclasse) e o PIBIC são atividades 36 

semelhantes e que ambos podem ser validados (ou não) como Atividade Extraclasse. 37 

Porém, acha que neste semestre não seria adequado a alteração destes critérios, pois já 38 

enviou aos alunos do semestre corrente, quais as atividades passíveis de validação. 39 

Revalidação de diploma – O Prof. Tiago Losso fala que a Coordenadoria recebeu o 40 

processo de revalidação de diploma de Angela Victoria Escobar Betancourt, da 41 

Colômbia, e que precisa de candidatos para formar uma comissão de validação. A Profª 42 

Marisol disse que ele, como Coordenador do Curso, pode nomear qualquer professor, 43 

além dos membros do Colegiado e do NDE, para esta atividade. Como não houve 44 

candidatos o Prof. Tiago se comprometeu a conversar com outros professores para 45 

formar a referida comissão. Em seguida, fala sobre a Profª Letícia Cesarino, 46 

Coordenadora de Estágios, que em virtude de estar muito ocupada não pode mais 47 

exercer o cargo e que ele está informalmente desempenhando tais atividades. Disse que 48 

o Prof. Brunetta se prontificou a assumir o cargo, mas que confirmará posteriormente, 49 

em virtude da possibilidade de se candidatar à direção do CED. Também foi discutida a 50 

forma como os estágios não obrigatórios são conduzidos na UFSC, onde nem sempre os 51 

alunos de Ciências Sociais desempenham atividades relacionadas ao curso, como é 52 

recomendado. Após o debate, foi concluído que o coordenador de estágios deve buscar 53 

essa coerência e que o Colegiado do curso deverá apoiá-lo nesta tarefa. O Prof. Tiago 54 
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Losso se comprometeu a sugerir na próxima reunião do Conselho de Unidade que o 55 

CFH disponibilize mais bolsas de estágio, para que os alunos do curso possam atuar nos 56 

nossos setores, como exemplo na revista Mosaico Social. Continuando a reunião, o 57 

Prof. Tiago Losso relata que em virtude das discrepâncias detectadas nas ementas e 58 

planos de ensino de disciplinas do departamento de Sociologia e Ciência Política, esteve 59 

em uma reunião na PROGRAD, juntamente com a técnica Elaine Thais, para saber qual 60 

documento deve ser disponibilizado aos alunos. Diz que foi informado que as 61 

disciplinas devem ter além do plano de ensino, que cada professor elabora para o 62 

desenvolvimento da disciplina no semestre e da ementa, um Programa de Disciplina 63 

previamente definido, em que o professor poderia apenas fazer um cronograma de 64 

atividades, o que ele disse não concordar, pois entende que o professor tem autonomia 65 

para elaborar o seu plano ou programa de disciplina, desde que siga a ementa aprovada 66 

e constante no Plano Político Pedagógico do curso. Prof. Scott fala da existência de uma 67 

regra da UFSC que estabelece que a bibliografia mínima deve ser seguida em pelo 68 

menos 75%. Prof. Tiago Losso diz que o NDE, com a aprovação do Colegiado, pode 69 

alterar a ementa e bibliografia das disciplinas; que recentemente em reunião do 70 

Departamento de Sociologia e Ciência Política já falou sobre isto e que reuniões já estão 71 

sendo programadas para revisão das bibliografias das disciplinas e que talvez o 72 

DEPANT também tenha que tratar do assunto. Que o objetivo é “enxugar” esta 73 

bibliografia mínima, pois a biblioteca Central compra estes livros numa proporção de 74 

um livro para cada cinco alunos do curso. Dando por encerrado este assunto, aborda o 75 

caso do aluno Carlos Eduardo Correia (14201576). Diz que teve uma reunião com a 76 

mãe dele, de quem recebeu uma notificação extrajudicial e um atestado de saúde de 120 77 

dias e esclarece que segundo a Resolução 017/CUn/97 o aluno não se enquadra no 78 

Tratamento Especial em Regime Domiciliar e que sugeriu o trancamento da matrícula 79 

neste semestre. O Prof. Tiago lê o conteúdo da notificação para os membros do 80 

Colegiado. Depois da leitura e da discussão sobre o assunto, foi deliberado que a 81 

Coordenação do curso deverá encaminhar a referida notificação extrajudicial à 82 

Procuradoria da UFSC, juntamente com um pronunciamento da Profª Vânia C. Zikan, 83 

que fez parte da comissão que analisou o caso e foi designada sua tutora, para 84 

posteriormente dar uma resposta ao aluno. APROVADO. Em seguida, foram analisados 85 

os pedidos de ajuste de matrícula e o Prof. Tiago Losso esclarece que todos os outros 86 

pedidos de inclusão, exclusão e quebra de pré-requisito, que atendiam aos critérios 87 

estabelecidos pelo Colegiado já foram processados. Luana Silvestre Pereira dos 88 

Santos (12101593) – Deferido. Pedro Correia Guedes (10201501) – Deferido. 89 

Gabriela Dialencar Reitz (14101694) – Deferido. Os pedidos de ajuste de matrícula 90 

entregues fora do prazo, foram deferidos, porém, o Colegiado decidiu que a partir do 91 

próximo semestre não serão mais aceitos pedidos de ajustes de matrícula fora do prazo 92 

estipulado no calendário acadêmico. Foram negados os dois pedidos de quebra de pré-93 

requisito de alunos de outros cursos para cursarem disciplinas de Ciências Sociais. 94 

Foram autorizados os pedidos de matrícula que estavam acima de 25 créditos ou abaixo 95 

de 11 créditos, mesmo fora dos limites estabelecidos pela UFSC, mas foi decidido que 96 

será enviada uma correspondência para o DAE e para a PROGRAD, solicitando 97 

providências no sistema CAGR, para que os alunos façam a matrícula dentro dos limites 98 

exigidos pela UFSC. Aprovado o pedido de prorrogação de curso em um semestre da 99 

aluna Caroline Bellaguarda de Azevedo (09108008). O Prof. Tiago Losso relata que 100 

as portarias de nomeação dos membros do NDE estão vencidas e pergunta se a 101 

coordenadoria pode solicitar renovação para todos os membros. A permanência de todos 102 

os membros foi confirmada. Para finalizar, o Prof. Tiago fala sobre o pedido da Profª 103 

Letícia Cesarino do DEPANT, que está ministrando uma disciplina optativa para o 104 

curso de Ciências Sociais, e pede autorização do Colegiado para que um professor do 105 

PNPD possa atuar juntamente com ela nesta disciplina e que ao final seja emitido um 106 

certificado comprovando esta participação. DEFERIDO. Eu, Rosemari Fernandes, 107 

lavrei e assinei a presente ata, seguida das assinaturas do Presidente do Colegiado e 108 

demais representantes. Florianópolis, 15 de março de 2017. 109 
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_________________    ________________ 111 

Rosemari Fernandes              Tiago Bahia Losso 112 

 113 

                                    114 

________________________                       _____________________                                                                   115 

Tiago Daher Padovezi Borges  Maria Soledad E. Orchard 116 
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_______________________                        _____________________ 119 

Amurabi Pereira de Oliveira                        Jeremy P.J.L. Deturche 120 
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_________________               ___________________ 123 

Scott Correl Head    Alberto Groisman   124 
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____________________                              __________________ 127 

Antonio Alberto Brunetta    Ana Luzia Garcia        128 
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____________________                               131 

Gabriela Dialencar Reitz                                           132 


