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Plataforma de candidatura aos cargos da Coordenação da Licenciatura em Ciências 

Sociais, nos termos do Edital nº 3 de 22 de março de 2021.  

Chapa:  

Coordenadora: Joana D`Arc Fernandes Ferraz (Departamento de Sociologia e 

Metodologia das Ciências Sociais) 

Vice-Coordenador: Christy Ganzert G. Pato (Departamento de Ciência Política)  

A Licenciatura em Ciências Sociais enfrenta alguns desafios comuns ao Bacharelado, tais 

como a adaptação e o acompanhamento pedagógico necessários não apenas à travessia 

de mais um semestre sob as condições de ensino remoto, mas também fundamentais 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. Para esses 

desafios, nossa chapa se propõe não apenas a debater novas estratégias para a diminuição 

da evasão estudantil, mas, principalmente, formular caminhos pedagógicos que possam 

também atrair mais estudantes da graduação para o campo da pesquisa da Educação em 

Ciências Sociais, de forma a consolidar a Licenciatura como um campo de formação não 

apenas de professores da Educação Básica, mas de pesquisadores e gestores da Educação 

Básica.  

Nesse sentido, para além dos desafios comuns ao Bacharelado, a Licenciatura possui 

muitos outros desafios específicos, atrelados às adaptações necessárias exigidas, por 

exemplo, pela Resolução CNE/CP nº2, de 20 de dezembro de 2019, que “define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 

Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica (BNC-Formação)”. Para as adaptações exigidas, há que se observar 

ainda os balizamentos dados pelo Parecer CNE/CP nº14 de 2020, que instituiu, ademais, 

prazo estreito, de apenas 2 anos, para a implantação das Diretrizes Curriculares delineadas 

na Resolução de 2019.  

Diante desses desafios, nossa chapa buscará implementar ou dar continuidade às 

seguintes ações:  

• gestão colegiada que estimule também uma maior participação discente;  

• atuação muito próxima às chefias dos quatro departamentos responsáveis pela 

oferta de disciplinas na Licenciatura (Antropologia, Sociologia, Ciência Política 

e Educação), para que os corpos docente e discente estejam integrados, 

permitindo que os professores possam se adequar da melhor forma possível às 

demandas do curso;  

• construção de uma comissão, formada por docentes e discentes, com vistas à 

formulação de uma proposta de adequação da Licenciatura aos ditames 

normativos ora vigentes;  



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

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

licenciatura;  

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

aos alunos de graduação;  

• realização, em parceria com o Bacharelado, de ciclo de palestras sobre o campo 

de atuação profissional do licenciado em Ciências Sociais;  

• reforço das atividades de tutoria tanto para ingressantes quanto para 

concluintes;  

• mapeamento das dificuldades encontradas pelos alunos no contexto específico 

da pandemia, buscando formular as soluções mais adequadas;  

• e aperfeiçoamento do site do curso, visando uma comunicação mais efetiva 

entre coordenação e alunos. 


