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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 TRINTA E 3 

UM DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E 4 

DEZOITO, ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS, 5 

NA SALA 41 NO PRÉDIO DE COLEGIADOS EM 6 

JUAZEIRO-BA, SOB A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA 7 

PAULA DA LUZ GALRÃO, COM A PRESENÇA DOS 8 

PROFESSORES, ADALTON JOSÉ MARQUES, 9 

ALEXANDRE HENRIQUE DOS REIS, DELCIDES 10 

MARQUES, ELIANA DE BARROS MONTEIRO, MARCELO 11 

HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, VANDERLEI 12 

SOUZA CARVALHO, CLAUDIO ROBERTO ALMEIDA DOS 13 

SANTOS, GABRIEL PUGLIESE CARDOSO, TASSIA 14 

RABELHO DE PINHO, ROSICLEIDE ARAÚJO DE MELO, 15 

PAULO ROBERTO RAMOS, JOSÉ FERNANDO SOUTO 16 

JÚNIOR, DAVID SOARES SIMÕES, MARIA ESTER DE 17 

OLIVEIRA (SUBSTITUTA), DHEBORA FERNANDA 18 

CUSTÓDIO BENTO (SUBSTITURA) E NAYRA 19 

GONÇALVES BEZERRA DE MENEZES (SUBSTITUTA) E 20 

DOS ESTUDANTES ANA HULLE DE OLIVEIRA CRUZ, 21 

ARILSON FERREIRA RODRIGUES E ALINE DAIANA 22 

PEREIRA OLIVIEIRA. 23 

Havendo número legal, a presidente declarou aberta a sessão para tratar da 24 

seguinte pauta: 1. Comunicações. 2. Debate e ações acerca da marginalidade das 25 

Ciências Humanas na UNIVASF. 3. Avaliação da Semana de Ciências Sociais de 26 

2017. 1. Comunicações. A professora Paula da Luz Galrão pediu aos presentes 27 

que tenham sensibilidade e cumpram os horários das reuniões do colegiado. As 28 

professoras recém-empossadas Tassia Rabelo de Pinho, Dhébora Fernanda 29 

Custódio Bento e Nayra Gonçalves Bezerra de Menezes se apresentaram a 30 

plenária. A professora Paula da Luz Galrão informou que enviou via e-mail a 31 
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proposta de calendário acadêmico 2018 a fim de que os professores emitam suas 32 

opiniões para que ela vote na reunião do CONUNI com base na opinião do 33 

Colegiado. O professor Gabriel Pugliese Cardoso informou que a coordenação do 34 

Colegiado de Ciências Sociais em contato com a Prefeitura Municipal de Juazeiro 35 

por meio de ofício conseguiu que sejam alterados os próximos editais de um 36 

determinado concurso da Prefeitura. O edital atual exige ensino médio com 37 

competências em Ciências Sociais, mas o próximo já será direcionado aos 38 

estudantes do Curso de Ciências Sociais inclusive com uma remuneração maior. O 39 

professor Gabriel Pugliese informou que teve reuniões na GRE de Petrolina e na 40 

NRE 10 de Juazeiro que são os lugares que coordenam a educação regional. Disse 41 

ainda que conversou com as coordenadoras regionais dos dois lugares e conseguiu 42 

avanços interessantes para os alunos de Ciências Sociais. O primeiro aspecto foi 43 

que elas se comprometeram a levar em consideração os alunos de Ciências Sociais 44 

em suas respectivas atribuições. O que estava ocorrendo é que as aulas de 45 

Sociologia eram designadas para que professores de outras áreas completassem 46 

suas cargas-horárias. Houve uma conversa no sentido de que elas também 47 

precisavam de informações a respeito dos cursos de Ciências Sociais, sobretudo se 48 

já haviam turmas formadas. O professor Gabriel Pugliese mencionou que passou 49 

essas informações e que agora houve o comprometimento de que os Cursos de 50 

Ciências Sociais sejam levados em consideração no âmbito da educação regional. 51 

Outra questão é que elas solicitaram um banco de currículos de alunos egressos e 52 

concluintes da Licenciatura e do Bacharelado em Ciências Sociais para que esses 53 

alunos possam assumir disciplinas, tanto na área de Sociologia, quanto de História e 54 

Filosofia. Como espécie de contrapartida foi sugerido pela coordenadora da GRE a 55 

participação do Colegiado no projeto desenvolvido por eles chamado de Segunda 56 

das Humanas, um evento que acontece às segundas-feiras e são abordadas 57 

questões sobre humanidades. Então, é bem provável que os professores do 58 

Colegiado precisem ir até a GRE fazer palestras sobre os temas que combinam com 59 

suas respectivas áreas de pesquisa. Outra questão tratada tem relação com o curso 60 

de Direitos Humanos que o professor Adalton José Marques sugeriu oferecer aos 61 

professores da rede municipal. Quanto a isso elas ficaram bastante interessadas e 62 
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pediram para que o professor entre em contato imediatamente. A professora Luciana 63 

Duccini mencionou que é importante verificar com a SRCA como viabilizar o registro 64 

desses professores no curso. O professor Adalton José Marques informou que 65 

conversou com Mônica Tomé e ela entendeu que não haveria complicações, mas 66 

que iria verificar as questões burocráticas com a SRCA. O professor Fernando Souto 67 

falou sobre o projeto de extensão de metodologia que ele está organizando e 68 

informou que do Colegiado de Ciências Sociais até o momento quem se propôs a 69 

participar foram os professores Vanderléa Andrade, Vanderlei Carvalho e Simone 70 

Viscarra, que no momento está de licença maternidade, mas quando retornar 71 

participará do projeto. O professor Fernando Souto ressaltou a importância de 72 

permutar a responsabilidade da disciplina Teoria Sociológica III que já está sob seu 73 

comando desde que o curso foi fundado com exceção do ano em que esteve 74 

afastado quando o professor David Soares Simões ministrou a disciplina. Nesse 75 

sentido o professor Fernando Souto entende que seria saudável que a 76 

responsabilidade da disciplina fosse revezada entre os professores tanto para ele 77 

quanto para os alunos, até mesmo porque que alguns estudantes já reprovaram da 78 

disciplina por mais de uma vez. O professor Fernando Souto solicitou, caso haja 79 

disposição de outro professor da área de Sociologia, a troca de disciplinas e ratificou 80 

que gostaria de não ministrar Teoria Sociológica III já no semestre 2018.1. O 81 

professor Fernando Souto disse ainda que David Soares Simões já se dispôs a fazer 82 

a troca, entretanto o horário da disciplina dele é no sábado e, conforme 83 

planejamento, já havia informado que neste semestre preferiria um horário na 84 

semana. O professor David Simões solicitou a coordenação que verifique se há 85 

possibilidade de reorganizar o horário de modo que a disciplina saia do sábado. A 86 

professora Paula Galrão se comprometeu a fazer essa verificação. O professor 87 

Gabriel Pugliese Cardoso ratificou a necessidade de agilizar a revisão de normas de 88 

estágio (bacharelado e licenciatura) e o inicio dos trabalhos de revisão do PPC do 89 

Curso de Ciências Sociais - Licenciatura. A professora Paula da Luz Galrão 90 

relembrou os nomes que fazem parte da Comissão de revisão das normas de 91 

estágio dos cursos de Bacharelado e Licenciatura: Paulo Roberto Ramos, Vanderléa 92 

Andrade Pereira, Vanderlei de Souza Carvalho. A professora Tassia Rabelo de 93 



 
 

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 4 de 12 

Pinho manifestou-se dizendo que tem interesse em participar da comissão. A 94 

plenária concordou com a solicitação. 2. Debate e ações acerca da marginalidade 95 

das Ciências Humanas na UNIVASF.  O professor Adalton José Marques 96 

manifestou-se dizendo que esse ponto não é novidade e que já esteve em discussão 97 

em outros momentos. Mencionou ainda que o debate acerca da marginalidade das 98 

Ciências Humanas na Univasf produz reflexões que dizem respeito às relações com 99 

a Proen, com a PRPPGi e com a Proex. Ressaltou que professores de vários 100 

colegiados como Geografia, Antropologia, Artes, Arqueologia e de Ciências Sociais 101 

já estão conversando entre si e que há um incomodo geral com a situação. O 102 

professor mencionou ainda que os editais produzidos por essas Pró-reitorias 103 

raramente tem beneficiários das Ciências Humanas e que em seu ponto de vista há 104 

dois caminhos a seguir: ou o pessoal das áreas de humanas aceita que está um 105 

nível abaixo do pessoal da saúde e das exatas ou o desenho político da Univasf vem 106 

sistematicamente colocando as pessoas das Ciências Humanas pra fora. Ratificou 107 

que pra certificar essa exclusão basta olhar para os últimos editais e contabilizar as 108 

áreas que conseguiram as bolsas. Ressaltou ainda que no seu ponto de vista o 109 

problema está na disputa dos editais e que o Colegiado de Ciências Sociais tem se 110 

esforçado em várias comissões que são importantes, mas acessórias e tem 111 

devotado pouco esforço em comissões centrais. Ratificou dizendo que alguns 112 

colegiados tem 4 ou 5 representantes na PRPPGI enquanto o Colegiado de Ciências 113 

Sociais envia apenas um representante, por exemplo. O professor Adalton Marques 114 

disse ainda que é preciso buscar um redesenho institucional e que é urgente pensar 115 

nessa causa, nos impactos, nos tipos de publicações. Disse ainda que não dá pra 116 

comparar, por exemplo, um artigo publicado na área de Sociologia de 30 páginas 117 

com um artigo publicado em outras áreas com 08 pessoas fazendo um estudo de 05 118 

páginas. O professor ressaltou que não é uma questão de disputa, nem de 119 

questionar se há alguém melhor ou pior, a questão central é que as áreas de 120 

Humanas sempre ficam em desvantagem. O professor mencionou que é importante 121 

afinar as relações institucionais com os outros colegiados de humanas como 122 

Geografia, Antropologia, Artes, Arqueologia porque todos estão desiludidos e 123 

entendendo que a Univasf é uma faculdade de tecnologia que aceita alguma cota de 124 
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humanas. O professor Fernando Souto manifestou-se reforçando o posicionamento 125 

do professor Adalton José Marques dizendo que realmente é difícil se colocar como 126 

Universidade num ambiente que é majoritariamente técnico. Ratificou que além de 127 

tratar dos temas de minoria a área de humanas também é minoria na Univasf em 128 

todos os sentidos. O professor Gabriel Pugliese manifestou-se dizendo que em geral 129 

todos tem essa visão de que a Univasf é mesmo uma escola técnica e inclusive na 130 

primeira vez que mandou um projeto de extensão que tratava de um curso de 131 

Democracia uma das perguntas que fizeram foi quantas pessoas sairiam sabendo 132 

democracia. Mencionou ainda que esse é um momento de unir forças e fazer algo 133 

em prol da mudança desse quadro. O professor Gabriel Pugliese disse também que 134 

é preciso rever o modo como são feitos os editais. O professor Claudio Roberto de 135 

Almeida manifestou-se dizendo que gostaria de enfatizar um aspecto bem mais 136 

técnico do que político. Nesse sentido disse que para mudar esse panorama é 137 

preciso entrar em disputa com o curso de Psicologia que tem publicado para a área 138 

de saúde, mas concorrido na área de Humanas. Assim, eles estão numa zona de 139 

conforto e conseguem a maioria das bolsas de Humanas. O professor Fernando 140 

Souto manifestou-se dizendo que a fala do professor Claudio é importante, inclusive 141 

para subsidiar debates futuros. O discente Arilson Menezes manifestou-se dizendo 142 

que as ciências humanas são marginalizadas em muitos outros sentidos na 143 

universidade, até em questões referentes ao Campus, e tudo que os alunos do 144 

Colegiado de Ciências Sociais vão fazer, por exemplo, praticamente é preciso pedir 145 

permissão aos Colegiados de Engenharia. Recentemente podaram a mangueira e 146 

quebraram o “escritório”, o espaço aonde os alunos se reúnem. O professor Adalton 147 

José Marques reforçou a fala do professor Cláudio Roberto dizendo que fez questão 148 

de não inserir o curso de Psicologia porque a sensação de todos esses colegiados 149 

citados é que acontece exatamente esse processo, eles publicam como 150 

comportamental com um esquema muito mais ligado a saúde. Ressaltou que os 151 

cursos de Geografia, Arqueologia, Artes, Ciências Sociais e Antropologia são cinco 152 

colegiados que não ganham quase nada na Universidade, uma vez ou outra é que 153 

acontece de alguém ganhar uma bolsa. Disse ainda que um dos pontos que 154 

precisam ser mudados no desenho das avaliações dos projetos é que ela tem que 155 
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ser alterada para uma avaliação por competências e que inclusive já devolveu dois 156 

processos à Pró-Reitoria porque entendeu que não tinha competência para avaliar. 157 

A professora Luciana Duccini manifestou-se dizendo que, como uma alternativa de 158 

curto prazo, as alterações nos editais podem ser solicitadas pelo Colegiado e serem 159 

apreciadas no CONUNI. O professor Paulo Roberto Ramos mostrou-se feliz pelas 160 

discussões que estavam ocorrendo e disse que esse problema das Ciências 161 

Humanas serem inferiorizadas é histórico não apenas da Univasf, mas no Brasil 162 

inteiro. Disse ainda que concorda com a professora Luciana Duccini e que poderiam 163 

selecionar pontualmente os quesitos que o Colegiado gostaria de modificar no edital 164 

Pibic e também no da Proex, do Pibex, até no barema da progressão que também 165 

tem problemas e que talvez uma comissão devesse ser criada para fazer a revisão 166 

desses documentos. O professor Fernando Souto mencionou que o Colegiado de 167 

Educação Física também está mais próximo da área da saúde do que da de 168 

educação, sugeriu formar um grupo pra pensar estratégias a respeito e se dispôs a 169 

participar caso o grupo seja formado. O professor Marcelo Henrique disse que 170 

concorda com a fala do professor Claudio Roberto, mas é preciso ponderar, porque 171 

tem alguns professores do Curso de Psicologia que estudam Piaget, educação e 172 

áreas bem próximas das ciências humanas. O professor Marcelo Henrique ressaltou 173 

que outro problema é que o quantitativo de bolsas não passa de 100, mesmo com a 174 

Universidade crescendo o número de bolsas continua o mesmo. A professora 175 

Luciana Duccini manifestou-se dizendo que é preciso considerar a questão que o 176 

Marcelo colocou porque tanto na Psicologia quanto da Educação Física, pode ser 177 

minoria, mas tem gente que atua como humanas. O professor Alexandre Henrique 178 

dos Reis manifestou-se dizendo que queria fazer um relato sobre a criação do Curso 179 

de Filosofia. Disse que teve uma relação boa com a antiga Pró-Reitoria, mas sente 180 

que na gestão atual o projeto de criação do curso está travado. Mencionou ainda 181 

que submeteu o projeto ao MEC em 2016 e o MEC que devolveu sem sugerir 182 

nenhuma alteração, mas informou que não tinha verba naquele momento. Foi 183 

solicitado a Proex que submetesse novamente no ano passado, mas isso não foi 184 

feito. Diante disso foi pensada uma estratégia interna com a ajuda de Lúcia Marisy e 185 

na discussão de criação do Campus Salgueiro o Curso de Filosofia entraria também 186 
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como contraproposta, no entanto não está sentindo muita segurança. Assim o 187 

professor Alexandre Henrique dos Reis solicitou que a discussão da criação do 188 

Curso de Filosofia seja incluída como ponto de pauta na próxima reunião ordinária. 189 

O professor disse ainda que trará o projeto para apresentação à plenária e 190 

manifestou o desejo de que agora a solicitação para criação do curso seja feita via 191 

Colegiado de Ciências Sociais. A professora Paula Galrão solicitou ao professor 192 

Alexandre que perto da data da próxima reunião encaminhe a solicitação de inclusão 193 

de ponto de pauta. O professor Gabriel Pugliese Cardoso manifestou-se dizendo 194 

que tanto a comissão quanto um movimento que precisem de maior força devem ser 195 

considerados. Disse ainda que os professores que estão em outras comissões e 196 

queiram mudar para essa nova comissão podem solicitar a transferência, já que a 197 

ideia é agir mais com o processo das bolsas. A comissão para rever os editais foi 198 

formada pelos professores Marcelo Henrique Pereira dos Santos, Luciana Duccini e 199 

José Fernando Souto Júnior. O professor Adalton José Marques sugeriu considerar 200 

também a possibilidade de escrever uma carta conjunta com os outros colegiados 201 

que também estão sensíveis a essa questão. 3. Avaliação da Semana de Ciências 202 

Sociais de 2017. A professora Eliana de Barros Monteiro ressaltou que sua fala não 203 

deve ser encarada como uma crítica pessoal aos organizadores da Semana de 204 

Ciências Sociais, a intenção é avaliar o evento. Relatou que se sentiu prejudicada no 205 

Grupo de Trabalho que ela propôs. Complementou dizendo que o GT tinha o 206 

objetivo de trabalhar experiências tanto de pesquisa quanto de extensão, abordando 207 

a relação entre educação e povos indígenas. Disse ainda que não teve acesso a 208 

todos os trabalhos aprovados, um fato que talvez Denes Dantas ou Vanderléa 209 

Pereira se estivessem presentes poderiam esclarecer. Mencionou também que 210 

chegou no GT com a ideia de que iriam ter 04 trabalhos, desses, dois eram de 211 

indígenas que pela primeira vez estavam podendo participar de um evento 212 

acadêmico pra fazer seus relatos de experiências em relação ao trabalho de 213 

educação na escola indígena, e se deparou com 04 trabalhos a mais que não tinham 214 

relação com o tema de seu GT e que ela não tinha competência para avaliar, 215 

inclusive com a coautoria do professor Paulo Ramos, especificamente com relação 216 

ao Projeto Escola Verde. A professora Eliana Monteiro disse ainda que a crítica que 217 
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ela faz é buscando reflexão sobre o papel de cada tema quanto se constrói um GT, 218 

que é elaborado a partir de um processo de pesquisa, de uma trajetória construída. 219 

Nesse caso, o GT proposto estava dentro dos objetivos do projeto de extensão que 220 

ela está coordenando há um ano e tinha a intenção de debater sobre a temática 221 

indígena e o modo como ela vem sendo trabalhada discursivamente nas escolas, 222 

nos materiais didáticos e como os povos indígenas estão se empoderando desses 223 

processos de defesa e de luta pelos projetos de educação diferenciada. A 224 

professora disse ainda que houve um impacto na qualidade do GT já que ao invés 225 

de serem compartilhados três trabalhos o quantitativo subiu para sete, o que 226 

encurtou o tempo de debate. Ressaltou que não sabe como isso aconteceu, mas 227 

que gostaria de deixar registrado que se sentiu profissionalmente prejudicada. Disse 228 

também que no dia do evento fez uma fala de descontentamento porque pareceu 229 

que foram enxertados alguns trabalhos no GT, o que ela considera reflexo do 230 

produtivismo que não é praticado apenas nas engenharias ou nas ciências 231 

Biológicas, mas também nas Ciências Sociais. A professora voltou a dizer que não 232 

está personalizando as críticas, mas entende que enquanto Semana de Ciências 233 

Sociais o evento ficou ofuscado diante de todo contexto. Disse ainda que é preciso 234 

ter cuidado na escolha e na definição de aceitação dos trabalhos para não querer 235 

aprovar além da quantidade permitida. Disse ainda que se sentiu descontente 236 

porque o GT seria a culminância de uma vivência que vários estudantes e 237 

educadores tiveram com relação a educação escolar indígena e não houve um 238 

tempo de qualidade para o debate. A professora voltou a dizer que se sentiu 239 

desvalorizada profissionalmente e que é preciso ter cuidado com esse tipo de 240 

acontecimento na próxima Semana de Ciências Sociais. O professor Paulo Ramos 241 

manifestou-se dizendo que não entendeu porque os alunos que ele orientou foram 242 

encaminhados para o GT da professora Eliana Monteiro já que todos eles foram 243 

submetidos em outro GT. Disse também que ele estava coordenando um GT sobre 244 

Educação Ambiental e nenhum dos trabalhos submetidos pelos seus orientados 245 

estava nesse GT, talvez pelo fato de que ele estava coordenando os trabalhos 246 

tenham sido remanejados para outro, apesar de que seria outra pessoa que faria as 247 

avaliações. O professor Paulo Ramos disse ainda que, sem desmerecer o evento 248 
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internacional, o primeiro que a Univasf realiza, é preciso trilhar outro caminho, talvez 249 

fazer um encontro de humanas e a Semana de Ciências Sociais entrar nesse 250 

evento, mas dentro de outra área entende que não é interessante a realização da 251 

Semana. O professor Marcelo Henrique manifestou-se dizendo que compreendeu 252 

que a própria organização do evento teria decidido que para cada GT seriam sete ou 253 

oito trabalhos no máximo. Mencionou ainda que os trabalhos em que ele orientou 254 

também foram remanejados para um GT sobre questões trabalhistas e sindicatos 255 

que o professor Fernando Souto estava coordenando. O professor Delcides 256 

Marques informou que foi contratado um sistema pra fazer essa distribuição, que os 257 

critérios eram inseridos e que, seguindo-os, o sistema fazia essa divisão. O 258 

professor Marcelo Henrique manifestou-se dizendo que a Semana de Ciências 259 

Sociais ficou desvalorizada em virtude de haver um evento bem maior em evidência.  260 

Disse ainda que talvez seja mesmo o caso de fazer uma semana de humanidades 261 

para que de fato a Semana de Ciências Sociais tenha força para se destacar. Disse 262 

também que a Semana de Ciências Sociais não tem que ser promovida apenas um 263 

mês antes do início do evento, mas com muito mais antecedência. A discente Ana 264 

Hulle de Oliveira relatou que se sentiu desconfortável com a maneira que o 265 

professor Denes Dantas Vieira estava coordenando o evento e disse que o docente 266 

dava muita atenção aos alunos do mestrado, deixando os discentes da graduação 267 

alheios. O estudante Arilson Gonçalves mencionou que no dia do evento teve uma 268 

reunião geral onde o nome dele já estava direcionado para realização de algumas 269 

atividades que seriam feitas com professores que tratavam de temas que ele não 270 

tinha muita afinidade. Quanto ao aparecimento de outros trabalhos nos GTs, ele 271 

informou que isso aconteceu também com o professor do GT em que ele era 272 

monitor. Disse ainda que, com exceção dos GTs, no evento não tinham atividades 273 

que interessassem aos estudantes de Ciências Sociais. O estudante mencionou 274 

também que ficou sem informações muitas vezes e que não sabia responder muitos 275 

dos questionamentos que chegavam até ele por que era difícil receber informações 276 

do professor Denes Vieira. A estudante Aline Daiana manifestou-se dizendo que os 277 

estudantes de Ciências Sociais se sentiram desvalorizados já que desde o início do 278 

processo estavam se reunindo com os professores membros da comissão de 279 



 
 

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 10 de 12 

organização da Semana de Ciências Sociais e, como se transformou em algo muito 280 

maior por conta do evento internacional, os estudantes sentiram-se excluídos porque 281 

as informações não eram repassadas. Disse ainda que eles sentiram que era tudo 282 

direcionado aos estudantes do Mestrado em Extensão Rural, o que deixam dúvidas 283 

acerca de para quem de fato o evento é direcionado. Mencionou também que se fala 284 

muito em marginalização e a marginalização acaba acontecendo dentro do próprio 285 

curso, pelos próprios professores. Disse ainda que fazia uma pergunta ao professor 286 

Denes Dantas Vieira e ele não respondia enquanto outras pessoas que ela nem 287 

conhecia davam mais assistência, respondendo aos questionamentos. Ressaltou 288 

que parecia que os estudantes de Ciências Sociais estavam lá como convidados e 289 

não como pessoas que faziam parte do evento. O professor Marcelo Henrique 290 

mencionou que não é interessante ficar fazendo esses comentários sem que o 291 

professor Denes Dantas Vieira possa se defender e ratificou que é preciso 292 

considerar também o fato de que Denes Vieira trabalhou muito para a realização 293 

desse evento e ele não era responsável direto pela Semana de Ciências Sociais, era 294 

responsável pelo evento. Disse ainda que é importante responsabilizar também os 295 

outros professores que faziam parte da comissão. Mencionou também que o 296 

professor Denes Vieira estava coordenando um evento desse porte praticamente só. 297 

O professor Adalton Marques manifestou-se dizendo que a comissão inicialmente 298 

era formada por ele e pelos professores Ednaldo Torres, Vanderlei Carvalho, 299 

Luciana Duccini, Vanderléa Pereira e Denes Vieira, mas que Ednaldo Torres saiu da 300 

comissão logo no início dos trabalhos. Disse ainda que a comissão perdeu os prazos 301 

dos editais porque não conseguiu se reunir a tempo. Mencionou que em julho não 302 

tinha como conseguir verba pra fazer o evento e o professor Denes Vieira teve essa 303 

ideia de fazer em conjunto com o pessoal de Extensão Rural. A programação inicial 304 

era que o evento acontecesse na primeira semana de retomada das aulas, no 305 

entanto por conta dos estudantes do Mestrado em Extensão Rural foi realocado para 306 

a última semana do recesso, já que o Curso de Extensão Rural não tinha essa 307 

interrupção. Disse ainda que nesse período o professor Vanderlei Carvalho não 308 

podia participar por conta da ida a Anpocs e ele não podia porque estava com férias 309 

marcadas e passagens compradas. Ressaltou que realmente a organização do 310 
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evento ficou sob responsabilidade de Denes Vieira e de Vanderléa Pereira. A 311 

professora Eliana de Barros Monteiro voltou a se manifestar dizendo que é preciso 312 

reavaliar esse sistema de redistribuição dos GTs pra ver se ele realmente serve para 313 

as questões da Semana de Ciências Sociais porque muitas pessoas saíram 314 

prejudicadas. O professor Adalton Marques disse que é preciso reavaliar a 315 

realização da Semana de Ciências Sociais com outro evento e que inclusive houve 316 

complicações para que o nome da Semana de Ciências Sociais fosse divulgado 317 

junto com evento internacional. O professor Gabriel Pugliese Cardoso mencionou 318 

que o que acontece é que a Semana é sempre feita muito no improviso, e é isso que 319 

tem que acabar. Disse ainda que quem contratou o sistema foi a organização do 320 

evento e que não há ligação com o Colegiado de Ciências Sociais. A professora 321 

Rosicleide manifestou-se dizendo que é preciso ter cuidado quando se fala que a 322 

Semana de Ciências Sociais é feita no improviso já que há uma comissão formada 323 

pelos professores do Colegiado e que quando a proposta de realização da Semana 324 

dentro de um evento internacional foi feita ao Colegiado todos concordaram. Após o 325 

debate decidiu-se, por unanimidade, pela criação de uma comissão permanente, 326 

que deverá ser renovada a cada dois anos, para organizar a Semana de Ciências 327 

Sociais. A referida comissão será formada pelos professores Delcides Marques, 328 

Vanderlei de Souza Carvalho, Eliana de Barros Monteiro, José Fernando Souto 329 

Júnior e o estudante Laio Gonçalves Araújo. 3.  Estruturação do Núcleo Docente 330 

Estruturante. Foi deliberado por unanimidade que o NDE será composto pelos 331 

docentes Vanderléa Andrade Pereira, Cláudio Roberto dos Santos de Almeida, 332 

Denes Dantas Vieira, Ednaldo Ferreira Tôrres, Nilton de Almeida Araújo, Eliana de 333 

Barros Monteiro, Rosicleide Araújo de Melo e Simone Pilleti Viscarra. Quanto à 334 

definição sobre presidência e vice-presidência, esta deverá acontecer na próxima 335 

reunião ordinária do Colegiado de Ciências Sociais. Não havendo mais nada a 336 

tratar, a presidente declarou encerrada a reunião. Eu Rayane Michaele Amorim 337 

Maciano________________________________________, lavrei a presente ata que 338 

depois de lida e aprovada segue assinada por todos os membros do Colegiado de 339 

Ciências Sociais presentes. Juazeiro, trinta e um de janeiro de dois mil e dezoito.  340 

 341 
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