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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 2 

VALE DO SÃO FRANCISCO, REALIZADA AOS VINTE E 3 

SETE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E 4 

DEZENOVE, ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA 5 

MINUTOS, NA SALA 41 NO PRÉDIO DE COLEGIADOS 6 

EM JUAZEIRO-BA, SOB A P RESIDÊNCIA DA 7 

PROFESSORA PAULA DA LUZ GALRÃO, COM A 8 

PRESENÇA DOS PROFESSORES, JOSÉ HERMÓGENES 9 

MOURA DA COSTA, LUZANIA BARRETO RODRIGUES, 10 

ROSICLEIDE ARAÚJO DE MELO, LUCIANA DUCCINI, 11 

MARIA NACELHA FERREIRA OLIVEIRA, ADALTON JOSÉ 12 

MARQUES, FERNANDO SCHERER, ALEXANDRE 13 

HENRIQUE DOS REIS, ELIANA DE BARROS MONTEIRO, 14 

VANDERLEA ANDRADE PEREIRA, DELCIDES 15 

MARQUES, VANDERLEI SOUZA CARVALHO, MARCELO 16 

HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, GABRIEL 17 

PUGLIESE CARDOSO E DOS DISCENTES ANA LUIZA 18 

SOUZA JESUS, MAURÍCIO ROZENDO LEANDRO DOS 19 

SANTOS E MIRELY QUIXABA DOS SANTOS. 20 

Havendo número legal, a presidente declarou aberta a sessão para tratar da 21 

seguinte pauta: 1. Comunicações. 2. Solicitação de passagens e diárias. 3. Plano 22 

Anual de Capacitação Docente (PACD 2020). 4. Discussão sobre o ciclo de debates. 23 

5. Discussão sobre as 18 aulas e o horário do curso. 6. Apresentação do estudo 24 

preliminar da entrada única. 1. Comunicações. O professor Gabriel Pugliese 25 

Cardoso comunicou que apenas ontem, 26/03, o novo site do Colegiado de Ciências 26 

Sociais foi aprovado e nas próximas semanas ele deverá concluí-lo. A professora 27 

Luzania Barreto Rodrigues informou que a aula inaugural do Profsocio vai abordar a 28 

temática do ensino de sociologia em tempos de resistência e acontecerá amanhã, 29 

28 de março, às 19:00 horas no NT 32 da Univasf, Campus Juazeiro. A professora 30 

Paula da Luz Galrão informou que está participando de um grupo de estudos que se 31 
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reúne semanalmente, inicialmente no campus Petrolina, e tem o intuito de debater 32 

não só textos sobre gênero, mas todos os que dizem respeito a raça e 33 

desigualdades em geral e solicitou para quem puder ajudar na divulgação. 2. 34 

Solicitação de passagens e diárias. O professor Vanderlei Souza Carvalho 35 

informou que teve um trabalho aprovado no Congresso Brasileiro de Sociologia, que 36 

acontecerá no período de 09 a 12 de julho de 2019, na Universidade Federal de 37 

Santa Catarina – UFSC, em Florianópolis-SC e solicitou o uso da cota do Colegiado 38 

para passagens e diárias. O pedido foi aprovado por unanimidade. 3. Plano Anual 39 

de Capacitação Docente (PACD 2020). A professora Paula da Luz Galrão 40 

mencionou que os professores David Soares Simões e Ednaldo Ferreira Tôrres que 41 

não puderam estar na reunião informaram a Coordenação o interesse em participar 42 

do PACD 2020. A professora Paula da Luz Galrão informou que até o momento os 43 

docentes que manifestaram interesse em participar do PACD 2020 foram David 44 

Soares Simões, Ednaldo Ferreira Tôrres, Gabriel Pugliese Cardoso, Vanderléa 45 

Andrade Pereira, Rosicleide Araújo de Melo, Marcelo Henrique Pereira dos Santos, 46 

Adalton José Marques, Eliana de Barros Monteiro, Fernando Scherer, Alexandre 47 

Henrique dos Reis, Luciana Duccini e questionou a plenária se mais algum docente 48 

gostaria de ter o nome incluído. A plenária acenou negativamente e os docentes 49 

supracitados deverão ter os nomes incluídos no PACD 2018. 3. Discussão sobre o 50 

ciclo de debates. O professor Delcides Marques informou que inicialmente o ciclo 51 

de debates foi proposto como uma atividade para congregar os estudantes e os 52 

professores além de ser um espaço de divulgação de trabalhos, mas o que se 53 

percebe é que na primeira edição houve uma participação mais engajada dos 54 

docentes, já na segunda, até por conta do prazo ser apertados para cumprir o PD, 55 

muitos professores acabaram não levando os alunos sendo perceptível uma redução 56 

drástica da quantidade de participantes do primeiro semestre, quando as salas 57 

ficavam lotadas, para a terceira edição quando as salas ficam com metade dos 58 

alunos e muitas vezes as aulas continuam acontecendo quando o ciclo está 59 

acontecendo. O professor Delcides Marques mencionou que quis incluir o ponto de 60 

pauta para que o colegiado decida se de fato os ciclos de debates deverão 61 

continuar, se é uma questão que realmente interessa a todos e se os professores 62 
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vão aderir de efetivamente ou não. Disse ainda que outro ponto a ser debatido é que 63 

até o momento já foram ouvidos nove egressos do Curso de Ciências Sociais e 64 

entende que está na hora dos professores do Colegiado também apresentarem as 65 

atividades que vêm sendo feitas, as pesquisas que têm sido desenvolvidas, seria um 66 

espaço para conhecer o trabalho do outro. O professor Vanderlei Souza Carvalho 67 

concordou com a ideia de os professores apresentarem suas pesquisas e 68 

manifestou interesse em palestrar em um dia de ciclo de debates. O professor 69 

Delcides Marques mencionou que para alguns professores e estudantes parece não 70 

ter ficado claro que o ciclo de debates é parte do programa da disciplina que eles 71 

têm que participar. Ressaltou o dia do ciclo de debates não é um dia sem aula, é um 72 

dia letivo como outro, é atividade da disciplina. Disse ainda que tem sido difícil fazer 73 

um debate interessante porque a partir das 20:30 h a sala já começa a esvaziar. O 74 

professor Gabriel Pugliese Cardoso mencionou que o ciclo de debates foi aprovado 75 

com consentimento da plenária em reunião de colegiado e foi acordado que mesmo 76 

com o calendário apertado os professores levariam os alunos para o ciclo, então se 77 

o professor utiliza esse dia para dar aula vai gerar uma série de problemas. Disse 78 

ainda que espera que todos os professores ajam de acordo com o que foi 79 

previamente definido. O professor Marcelo Henrique Pereira dos Santos mencionou 80 

que no dia que o ciclo de debates aconteceu no dia de sua aula ele levou os alunos 81 

da turma e tinha bastante gente. Mencionou ainda que teve uma participação 82 

razoável, ainda mais se considerar que era uma sexta-feira prévia de feriado de 83 

carnaval em que muita gente viaja. O professor Alexandre Henrique dos Reis 84 

mencionou que no dia da aula dele os alunos mesmo o convidaram para ir para o 85 

ciclo apesar de ele ter esquecido de colocar no PD, por uma falha individual.  Disse 86 

ainda que caso seja aprovada a ideia de os professores palestrarem gostaria de 87 

apresentar uma discussão sobre suicídio. A professora Luciana Duccini informou 88 

que quando a atividade do ciclo aconteceu na quinta-feira ela ficou brava porque 89 

alguns alunos de sua turma não foram, apesar de serem avisados e de a atividade 90 

está na programação do PD. A professora Eliana de Barros Monteiro mencionou que 91 

teve um ciclo que foi cancelado em cima da hora e teve uma quinta que também não 92 

conseguiu ir por conta de um engarrafamento na ponte, mas que ainda sinalizou 93 
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para que seus alunos participassem. Ressaltou ainda que não colocou esse dia 94 

como programação de aula ministrada. O professor Gabriel Pugliese Cardoso 95 

indagou se não teria como fazer certificados ou declarações para que as 96 

participações fossem computadas como ACC e ressaltou que caso seja possível 97 

seria uma maneira de empolgar mais os estudantes. A professora Paula da Luz 98 

Galrão mencionou que aparentemente a maioria dos professores está levando seus 99 

alunos. A professora Luzania Barreto Rodrigues mencionou que na sexta-feira, 100 

prévia de carnaval, o ciclo foi um sucesso e havia um número expressivo de 101 

professores do Colegiado. Sobre o fato de ir esvaziando no final, mencionou que há 102 

um hábito nos alunos que é de confundir o direito de ir e vir com um entra e sai 103 

desenfreado da sala de aula que chega a ser desrespeitoso e que há uma confusão 104 

entre liberdade e respeito pelo espaço de sala de aula que é um ambiente de 105 

aprendizagem e de colaboração coletiva. O professor José Hermógenes Moura da 106 

Costa mencionou que já ouviu aluno falando que não iria para a Universidade 107 

porque era dia de ciclo ou aluno que vai para a Universidade e depois para algum 108 

outro lugar. Disse ainda que muitas dessas questões de comportamento passam por 109 

um amadurecimento do alunado, e que essas atitudes destoam do mundo das 110 

Ciências Sociais, e do engajamento inerente ao curso. A professora Luciana Duccini 111 

mencionou que seria interessante fazer o registro do ciclo de debates na Univasf, 112 

mas que não precisa desse registro para certificar o ACC. A professora Paula da Luz 113 

Galrão mencionou que acha interessante que o ciclo conte como ACC, e teria que 114 

ver apenas como viabilizar as declarações, se seria o caso de fazer sem inserir o 115 

nome e cada estudante coloca o seu ou fazer individual e enviar por e-mail. Quanto 116 

as indagações feitas pela professora Luzania Barreto Rodrigues, a professora Paula 117 

da Luz Galrão ressaltou que isso é algo que os professores precisam chamar 118 

atenção dos alunos, recorrentemente, para que eles tenham uma compreensão 119 

melhor do que é  Universidade, de que não é apenas ir para a sala de aula. O 120 

professor Marcelo Henrique Pereira dos Santos mencionou que acha importante a 121 

formalização do ciclo de debates via Proex, até para o estudante colocar no currículo 122 

já que muitas vezes se não estiver registrado não contabiliza. Mencionou também 123 

que outra questão a ser discutida é o entendimento do que é a instituição, uqe o 124 
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Colegiado de Ciências Sociais não tem condições de ter dois ou três eventos 125 

acontecendo simultaneamente, e quando acontece um evento tem-se quase que um 126 

desprezo e isso não podem acontecer. A discente Ana Luíza informou que sobre a 127 

representação discente o grupo ainda não formalizou, mas já há uma chapa eleita. 128 

Disse ainda que como representante do CA e estudante do curso gostaria de propor 129 

alguns caminhos sobre o ciclo de debates. Mencionou que há uma questão de 130 

hábito e cultural dos estudantes, e que percebe que muitas vezes eles não 131 

visualizam o que é o ciclo de debates, como a atividade pode ajudar na formação, 132 

porque eles têm que participar. Mencionou ainda que há uma dificuldade no Curso 133 

de Ciências Sociais de fazer entender que é preciso se organizar enquanto 134 

estudante de ciências sociais. A estudante mencionou ainda que é importante 135 

validar o Ciclo como ACC até porque o alunado ver certo sentido em participar, o 136 

que tem que se tornar mais visível. Sugeriu ainda que os discentes possam 137 

participar ainda mais da construção do ciclo de debates e mencionou que seria 138 

viável que estudantes que tem artigos publicados, que já apresentam trabalho, mas 139 

que ainda não concluíram o curso pudesse participar se apresentar. A estudante 140 

disse ainda que durante a Scientex ela foi apresentar trabalho mas o professor deu 141 

aula, a sala estava lotava e depois ele não retomou o assunto para os alunos que 142 

participaram do Scientex. A professora Paula da Luz Galrão ressaltou que no perído 143 

em que acontece o Scientex tem que haver liberação de aula. A professora Luzania 144 

Barreto Rodrigues esclareceu que os estudantes de Ciências Sociais ainda não são 145 

cientistas sociais e que para se tornar cientista social ainda é preciso pagar as 146 

disciplinas da Universidade. Ressaltou que eles ainda estão em processo de 147 

formação, e isso tem que está claro porque se não pode haver confusões que 148 

podem trazer consequências como se configurou na proposta de monitoria, em que 149 

os alunos propuseram fazer monitoria no horário em que os estudantes deveriam 150 

esta em sala de aula. A professora Paula da Luz Galrão concordou com a 151 

professora Luzania Barreto Rodrigues mas deixou claro que essa questão não 152 

inviabiliza uma apresentação dos discentes enquanto estudantes que já produziram. 153 

O professor Delcides Marques mencionou já houve apresentação de três alunos que 154 

ainda não terminaram o curso. Sobre os ACCs o professor Adalton José Marques 155 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

COLEGIADO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n°510, Santo Antonio, Juazeiro / BA 

CEP 48.902-300, Fone (74) 2102-7639, E-mail ccsociais@univasf.edu.br 
Home page: www.graduação.univasf.edu.br/cienciassociais 

CNPJ: 05.440725/0001-14  
 

 

Página 6 de 9 

mencionou que o curso do golpe foi inscrito como um projeto amarrado ao Krisis, 156 

que tinha dois estagiários trabalhando e eles computaram horas também por terem 157 

participado da organização o que também poderia ser feito no Ciclo de debates. O 158 

professor Delcides Marques informou que é importante aceitar mais pessoas para 159 

participar da organização, que inicialmente era feita por ele, e os professores 160 

Hermógenes Moura e Tassia Rabelo, e é preciso apenas discutir como será feita a 161 

seleção. Informou ainda que as quatro datas do ciclo de debates do próximo 162 

semestre já estão definidas e acontecerão em maio, junho, julho e agosto. Disse 163 

ainda que para o mês de maio já há dois professores que se ofereceram para 164 

participar de uma mesa redonda e gostaria de saber se mais alguém tem interesse. 165 

O professor Vanderlei Souza Carvalho mencionou que há um antropólogo e um 166 

cientista político. A professora Paula da Luz Galrão sugeriu que o professor Delcides 167 

Marques envie uma chamada por e-mail. 4. Apresentação do estudo preliminar da 168 

entrada única. O professor Gabriel Pugliese Cardoso informou que notou que há 169 

um índice alto de evasão no curso de Ciências Sociais – Licenciatura ainda mais 170 

considerando que tem uma série de fatores que facilitam a permanência dos alunos, 171 

como a questão de mercado, o PIBID, a Residência. Mencionou ainda que há um 172 

problema com o SISU que é um dos maiores motivadores para evasão. Ressaltou 173 

que o SISU é uma política importante, mas o que tem acontecido é que os alunos 174 

prestam a prova do Enem se cadastram no SISU e quando eles se cadastram no 175 

Curso de Ciências Sociais - Licenciatura eles esperam um longo prazo até que se 176 

iniciem as atividades. Além do mais, no meio do caminho existe outra entrada do 177 

SISU e os alunos que fazem a matrícula no Curso de Ciências Sociais - Licenciatura 178 

saindo para outro curso nesse intervalo. Disse ainda que é problemático, começar 179 

com um contingente pequeno de alunos, e a entrada única é simplesmente fazer 180 

com que as duas entradas aconteçam no começo do semestre, o que integraria os 181 

cursos de Licenciatura e Bacharelado, aproximaria os dois cursos, resolveria o 182 

problema de evasão decorrente do SISU, que tem acontecido não só na Univasf, 183 

mas em outras universidades. Informou ainda que outro ponto importante da entrada 184 

única é a melhoria das condições de trabalho dos docentes do Colegiado de 185 

Ciências Sociais, já que entre os cursos da Univasf estes possuem uma das maiores 186 
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carga-horária em sala de aula, os professores tem a carga-horaria sempre alta. 187 

Disse ainda que na verdade isso tem haver com uma questão administrativa já que 188 

as disciplinas são repetidas semestralmente e a entrada única faria com que as 189 

disciplinas se transformassem em anuais o que aumentaria a quantidade de alunos 190 

por disciplina uma vez que os alunos compartilhariam as disciplinas, no primeiro 191 

semestre haveria duas turmas e considerando a evasão o Colegiado juntaria de 192 

acordo com as necessidades, seja por ordem alfabética, por sorteio ou por outro 193 

meio a ser definido. O professor Gabriel Pugliese Cardoso informou que precisa de 194 

vários fatores para que a entrada única aconteça e um delas é que os PPCs novos 195 

estejam aprovados e em funcionamento. Disse ainda que considera a entrada única 196 

a partir de 2020 e que fez um cálculo de progressão, que leva em conta a carga-197 

horária média de cada docente (vinte e seis professores), sem contar com atividades 198 

de Pós-Graduação e Coordenação e considerando a oferta de três Núcleos 199 

Temáticos. Informou também que considerando todas as questões apresentadas a 200 

carga-horaria média ficaria em torno de 130 horas semestralmente para cada 201 

professor, o que viabilizaria a entrada única. Ressaltou ainda que esta é uma 202 

apresentação preliminar só para os professores visualizarem e a plenária discutir se 203 

é relevante ou não. Disse ainda que as condições de trabalho carga-horária geral 204 

melhoraria bastante já que os professores do Colegiado não tem tempo suficiente 205 

para desenvolver atividades de pesquisa, extensão, grupos de estudo e Núcleos 206 

Temáticos e a entrada única isso faria com que o Colegiado funcionasse de maneira 207 

mais otimizada.  O professor Marcelo Henrique Pereira dos Santos manifestou-se 208 

dizendo que é interessante a ideia de entrada única, mas lembra de que já houve 209 

uma discussão sobre esse tema no Colegiado, mas naquele momento encontrou-se 210 

algum entrave técnico e burocrático, e questionou o professor Gabriel Pugliese se 211 

ele já havia verificado essas questões. O professor Gabriel Pugliese Cardoso 212 

informou que aparentemente não há nenhum entrave técnico. A professora Luzania 213 

Barreto Rodrigues questionou se a entrada única sobrecarregaria os professores 214 

durante o semestre de entrada. O professor Gabriel Pugliese Cardoso apresentou 215 

uma grade de horários no Datashow e disse que em 2020 estarão os dois PPCs 216 

novos, e o curso de Ciências Sociais - Bacharelado primeiro perfil já terá concluído e 217 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

COLEGIADO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n°510, Santo Antonio, Juazeiro / BA 

CEP 48.902-300, Fone (74) 2102-7639, E-mail ccsociais@univasf.edu.br 
Home page: www.graduação.univasf.edu.br/cienciassociais 

CNPJ: 05.440725/0001-14  
 

 

Página 8 de 9 

apenas o segundo perfil do curso estará em funcionamento. Disse ainda que o 218 

primeiro semestre dos dois cursos teriam praticamente as mesmas disciplinas o que 219 

significa que no primeiro semestre haveria uma entrada de 80 alunos e os 220 

estudantes que forem do curso de Ciências Sociais - Licenciatura iriam fazer a 221 

disciplina didática e os alunos do curso de Ciências Sociais - Bacharelado iriam 222 

fazer outra disciplina, mas as disciplinas iguais para ambos os cursos, seria 223 

interessante que as turmas fossem mescladas até mesmo por uma questão de 224 

integração. Informou também que no segundo semestre, supondo a evasão, se for o 225 

caso juntam-se as turmas, mas que o Colegiado terá carga-horária para manter as 226 

turmas separadas se for o caso, por exemplo, duas turmas de 30 discentes cada. A 227 

professora Paula da Luz Galrão ressaltou que o risco não é grande de dar aula para 228 

salas superlotadas e que o risco maior é dar aula para cinco, seis alunos. O 229 

professor Gabriel Pugliese Cardoso informou que a carga horária total do semestre 230 

ímpar é de 2735 horas e do semestre par é de 2585 horas e que, caso seja 231 

necessário, pode suprir a média de carga-horária com disciplinas optativas no 232 

semestre par, mas se acrescentar as coordenações do Profsocio, Extensão Rural, 233 

Profiap, e as disciplinas programadas para Pós-graduação a carga-horária mínima é 234 

facilmente extrapolada. O professor Gabriel Pugliese ratificou que esse é um estudo 235 

preliminar e que vai coletar mais dados sobre o assunto para concluir a proposta. 5. 236 

Discussão sobre as 18 aulas e o horário do curso.   O professor Gabriel Pugliese 237 

Cardoso mencionou que a Pró-Reitoria de Ensino não permite 18 encontros no atual 238 

Calendário Acadêmico e que segundo a Pró-reitora de Ensino isso esta acontecendo 239 

por conta da greve, mas que o quantitativo de dias letivos aumentará em breve e a 240 

situação deverá ser regularizada, trata-se de um problema momentâneo. O 241 

professor Adalton Marques sugeriu fazer o uso do percentual de 20% de aulas 242 

práticas conforme o permitido.  A professora Paula da Luz Galrão mencionou que já 243 

levou essa questão várias vezes para o Conuni, mas o problema não é resolvido, 18 244 

encontros nunca é ponto de pauta, e os cursos noturnos acabam sendo 245 

escanceados na Univasf. Disse ainda que na próxima reunião do Conuni vai levantar 246 

esse debate mais uma vez. Não havendo mais nada a tratar, a presidente declarou 247 

encerrada a reunião, eu Rayane Michaele Amorim 248 
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Maciano_________________________________, lavrei a presente ata que depois 249 

de lida e aprovada segue assinada por todos os membros do Colegiado de Ciências 250 

Sociais presentes. Juazeiro, vinte e sete de março de dois mil e dezenove.  251 
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Maria Nacelha Ferreira Oliveira__________________________________________ 267 


