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O Departamento de Ciência Política da UFF, ao corretamente não optar pela criação de 

um curso de graduação próprio, não se beneficiou, contudo, da política de expansão de 

vagas docentes do REUNI.  Consequentemente, somos um Departamento pequeno, que 

vem sofrendo excessiva demanda de trabalho nas mais diversas comissões e conselhos 

de representantes.  

Dessa forma, para além do aprofundamento das boas práticas de gestão já implantadas 

pelas direções anteriores, nossa chapa se propõe a enfrentar o desafio que se avizinha, 

concernente à reposição dos nossos quadros, frente à perspectiva de aposentadorias que 

se vislumbram nos dois próximos biênios. 

Um outro desafio diz respeito à articulação, junto às Coordenações do Bacharelado e da 

Licenciatura em Ciências Sociais, de inovações pedagógicas e curriculares necessárias 

não apenas à travessia de mais um semestre sob as condições de ensino remoto, mas 

com vistas também ao enfrentamento de desafios já postos há algum tempo, 

concernentes ao perfil das novas gerações de estudantes que têm escolhido a profissão 

de cientista social. Nessa articulação, nossa chapa se propõe não apenas a debater novas 

estratégias para a diminuição da evasão estudantil, mas, principalmente, em formular 

caminhos pedagógicos que possam também atrair mais estudantes da graduação para o 

campo da pesquisa em Ciência Política, além de estímulos e fomentos a uma maior 

participação dos alunos em grupos de pesquisa e projetos de iniciação científica na área, 

procurando ampliar o número de formados que escolhem o mestrado em Ciência 

Política como opção de estudos pós-graduados. 

 

  



Em síntese, nossa chapa buscará implementar ou dar continuidade às seguintes ações: 

 

• gestão colegiada que estimule também uma maior participação discente; 

• articulação, junto às instâncias responsáveis, de garantia de reposição docente 

frente às possíveis e iminentes aposentadorias; 

• integração decisória junto às Coordenações do Bacharelado e da Licenciatura em 

Ciências Sociais, com vistas ao fortalecimento da área de Ciência Política como 

campo de pesquisa a ser buscado pelos alunos de graduação; 

• participação ativa junto às atividades de recepção, acolhimento e de 

apresentação docente, a cada período de ingresso de novos alunos de graduação; 

• promoção de maior visibilidade dos grupos de pesquisa dos professores do 

departamento junto aos alunos de graduação; 

• reformulação, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Política, do site do Departamento;  

• promoção de palestras e debates da Ciência Política junto aos alunos de 

graduação; 

• consolidação dos normativos regimentais do Departamento; 

• consolidação do ementário de disciplinas do Departamento. 

 


