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Aos dezoito dias do mês maio de dois mil  e vinte e dois,  às 10 horas (Horário de Brasília),
através  da  plataforma  Google  Meet,  aconteceu  Reunião  Ordinária  do  Departamento  de
Geografia  e  Políticas  Públicas  (DGP)  da  Universidade  Federal  Fluminense  (UFF).  Estiveram
presentes na reunião: o chefe do Departamento, André Luz de Jesus Rodrigues, o secretário do
Departamento,  Aloísio  Afonso  de  Araújo  Kelmer,  os  professores  efetivos  Andrés  del  Río,
Antonio Henrique Bernardes, Carlos Marclei Arruda Rangel, Caroline Rocha dos Santos, Dibe
Salua Ayoub, Diogo Marçal Cirqueira, Eliane Melara, Fabiano Dias Monteiro, Jackson Martins
Rodrigues,  João Marcos Hausmann Tavares,  Juan Vicente Bachiller  Cabria,  Licio Caetano do
Rego Monteiro, Michael Alexandre Chetry, Monika Richter, Paulo Jorge Vaitsman Leal, Priscila
Ermínia Riscado, Soraia Marcelino Vieira e Wilson Martins Lopes Júnior. A professora Iomara
Barros de Sousa justificou sua ausência. Dando início à reunião, o chefe do Departamento leu a
ordem dos assuntos a serem tratados. Sobre o Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião
ordinária do dia 20 de abril,  foi lida e aprovada a ata da última reunião ordinária. Sobre o
Ponto 2 – Concurso Simplificado para Geografia, o secretário do Departamento informou que
toda a documentação do concurso foi encaminhada ao Protocolo, no dia 12 de maio, para que
seja aberto o processo seletivo e, posteriormente, publicado o Edital. Informou também que as
provas estão previstas para o final de junho. Sobre o Ponto 3 – Informes sobre redistribuição
do curso de Geografia, o chefe do Departamento informou que o processo de redistribuição já
foi aberto há um tempo, porém, por questões orçamentárias da Universidade, o trâmite foi
interrompido. Professor André falou que, após contato com a CPD, recebeu notícias de que o
processo  continuará  sua  tramitação  muito  em  breve.  Sobre  o  Ponto  4  –  Substituição  da
Coordenação de Monitoria,  a professora Eliane informou que todo o trabalho realizado na
Coordenação de Monitoria foi muito gratificante e agradeceu ao professor João Marcos por
todo o apoio oferecido no início de suas atividades. Eliane falou que está solicitando sua saída
da  Coordenação  de  Monitoria,  pois  assumirá  a  Coordenação  do  Curso  de  Licenciatura  em
Geografia  com  a  professora  Iomara  Barros.  O  chefe  do  Departamento  informou  que  os
professores interessados em atuar como novo Coordenador de Monitoria devem enviar e-mail
ao DGP. Sobre o Ponto 5 – Revogação da IN 90 e retorno ao trabalho presencial em 06/06, o
professor  André  compartilhou  a  Instrução  de  Serviço  de  nº  90  que  trata  sobre  o  retorno
presencial dos servidores da UFF. O chefe do Departamento informou que o DGP atuará no
primeiro semestre da maneira como está, sem mudança na modalidade das aulas que já estão
ocorrendo, e que o retorno integralmente presencial será no segundo semestre de 2022. Sobre
o  Ponto  6  –  Informes  sobre  a  segunda  semana  de  acolhimento,  foi  feita  uma  breve
recapitulação das  atividades na  segunda  semana  de  acolhimento.  Os  professores  Andrés  e
Priscila disseram que receberam retornos muito positivos da comunidade estudantil sobre a
aula inaugural do curso de Políticas Públicas, que teve como tema “Eleições 2022 e o lugar da
educação pública no Brasil”. Os professores também louvaram o trabalho da equipe técnica
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que ficou responsável pela transmissão da atividade na modalidade híbrida. Sobre o Ponto 7 –
Comissão do Mestrado, o professor Michael disse que, no presente momento, a Comissão está
elaborando  um  pré-projeto  para  apresentar  à  Pró-Reitoria  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e
Inovação. Estão sendo definidos o nome do curso, a área de concentração e linha de pesquisa.
Professor Michael informou que a comissão ainda aceita a participação de todos os docentes
que estiverem interessados  em colaborar.  Sobre o  Ponto 8 – Licença  para Capacitação  do
professor Juan, foi aprovada a Licença para Capacitação do professor Juan Vicente Bachiller
Cabria,  SIAPE  2244967,  para  o  período  de  06/09/2022  até  03/12/2022.  A  ação  de
desenvolvimento  aprovada  ocorrerá  na  Instituição  de  Ensino  Universidade  de  Salamanca,
Espanha. Sobre o  Ponto 9 – Licença para Capacitação da professora Soraia,  foi aprovada a
Licença para Capacitação da professora Soraia Marcelino Vieira, SIAPE 2123462, para o período
de 06/09/2022 até 03/12/2022. A ação de desenvolvimento aprovada ocorrerá na Instituição
de Ensino Universidade de Salamanca, Espanha. Sobre o Ponto 11 – Informes da Comissão de
Avaliação Docente, foi apresentado e aprovado o parecer da progressão da professora Priscila
Ermínia Riscado para Adjunto C4. Desta forma, foi aprovada a progressão funcional de Priscila
Ermínia Riscado para Adjunto C4. Sobre o  Ponto 12 – Projetos de Pesquisa e Extensão,  foi
aprovada a participação do professor Licio Caetano do Rego Monteiro no projeto de pesquisa
“Conflitos e vulnerabilidades socioambientais num Estado securitário: agendas dissonantes na
Faixa de Fronteira”, coordenado pelo professor Luís Paulo Batista da Silva da UFBA. Sobre o
Ponto 13 – Informes Gerais,  a professora Priscila informou que o IV  Encontro Nacional  de
Políticas Públicas será realizado na modalidade híbrida, e ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de junho
de 2022, visando congregar estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais, gestores,
pesquisadores e professores da área de políticas públicas.  E nada mais havendo a tratar,  a
reunião foi  encerrada.  Foi  lavrada a presenta Ata,  que vai  por mim assinada,  Secretário do
Departamento, e pelo Chefe do Departamento. 
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