
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

 

Plataforma de candidatura ao cargo de coordenadora e vice-coordenador do curso 

de graduação em ciências sociais – bacharelado (Edital nº 2 de 22 de março de 

2021) 

 

Chapa: 

Coordenadora: Simone Pondé Vassallo (Departamento de Antropologia) 

Vice-coordenador: Christy Ganzert Pato (Departamento de Ciência Política) 

 

A trajetória dos discentes na universidade é perpassada por algumas dificuldades: a sua 

chegada no ensino superior, sua permanência e a sua conclusão são desafios que tanto 

os próprios alunos quanto a coordenação do curso de Ciências Sociais sempre têm que 

enfrentar. Especialmente o momento da chegada no curso quanto o da sua conclusão 

representam “gargalos” consideráveis. E no atual contexto da pandemia e das aulas 

remotas essas dificuldades adquirem novos contornos.  

Considerando essas dificuldades, nossa chapa tem o objetivo de enfrentá-las através de 

ações que visem atenuar o impacto da chegada no ambiente universitário, reduzir a 

evasão ao longo do curso e incentivar a sua conclusão, sempre visando a 

democratização do ensino superior e a manutenção da diversidade do perfil dos alunos, 

não só no sentido do acesso ao curso, mas também no da sua conclusão. Para tanto, 

buscaremos implementar ou dar continuidade às seguintes ações: 

 

- Gestão horizontal que estimule a aproximação com a comunidade acadêmica e que nos 

ajude a mapear o melhor formato para nosso curso. Um dos aspectos centrais é dar voz 

aos discentes nos seus diversos estágios de formação, identificando suas motivações, 

demandas e dificuldades observadas ao longo do percurso; 

- Trabalho muito próximo ao da chefia dos três departamentos responsáveis pela 

realização do curso (Antropologia, Sociologia e Ciência Política), para que corpo 

docente e discente estejam integrados e que os professores possam se adequar da melhor 

forma possível às demandas do curso;  

- Realização de semana de acolhimento aos calouros e integração à vida acadêmica, 

com a participação dos diretórios acadêmicos;  



- Realização de semana de apresentação dos docentes do curso e dos laboratórios de 

pesquisa; 

- Realização de ciclo de palestras sobre o que fazem os cientistas sociais, ou seja, as 

opções de trabalho para os profissionais da área;  

- Reforço das atividades de tutoria tanto para ingressantes quanto para concluintes; 

- Mapeamento das dificuldades encontradas pelos alunos no contexto específico da 

pandemia para buscar as soluções mais adequadas; 

- Incrementação do site do curso de ciências sociais visando a melhoria da comunicação 

entre coordenação e alunos;   

- Revisão da grade de disciplinas, principalmente das obrigatórias e das matérias de 1º 

período, para que se tornem mais atuais e voltadas para a realidade concreta dos alunos; 

- Sensibilização dos estudantes em relação à importância de fazerem uma boa prova do 

ENADE; 

- Adequação do currículo visando a ampliação da carga horária das atividades 

destinadas à extensão, agora estabelecida em 240 horas (10% da carga total do curso). 

 

 

 


