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ATA N.º 87 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 1 

(PCH). No quarto dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, 2 

através da Ferramenta “Google Meet” da Plataforma da Google, reúnem-se remotamente os membros 3 

deste Departamento (PCH), sob a presidência do Chefe do departamento, professor Eduardo Quintana, 4 

com a presença dos seguintes docentes: Alen Batista Henriques, Alexsandra dos Santos Oliveira, Ana 5 

Paula da Silva, Andréa Cardoso Reis, Cecília Neves Lima, Cristiana Callai de Souza, Diego 6 

Chabalgoity, Fábio Alves Gomes de Oliveira, Fernanda Fochi Nogueira Insfran, Fernando de Souza 7 

Paiva, Francisca Marli Rodrigues de Andrade, Isabelle de Araújo Lima e Souza, Jacqueline de Souza 8 

Gomes, Júlio César Medeiros da Silva Pereira, Leandro Roberto Neves, Leonardo Gama Campos, 9 

Maria Goretti Andrade Rodrigues, Maristela Barenco Corrêa de Mello, Maurílio Machado Lima Júnior, 10 

Michelle Lima Domingues, Mitsi Pinheiro de Lacerda Benedito, Pablo de Vargas Guimarães, Paula 11 

Arantes Botelho Briglia Habib, Rolf Ribeiro de Souza, Román Eduardo Goldenzweig, Rossana Maria 12 

Papini e Silvio César de Souza Lima. Ausências Justificadas: Virgínia Georg Schindhelm. Professora 13 

licenciada nesta data: Bernardina Maria de Souza Leal. A pauta da reunião é: 1) Informes; 2) 14 

Aprovação de atas PCH; 3) Quadro de Horários 2021/2; 4) Comissão para análise dos 15 

documentos e informações para movimentação de servidor; informes; 5) Estágio Probatório; 6) 16 

Afastamentos; 7) Substituição da professora Amanda Rabelo nas disciplinas de Didática 17 

(PCH0001); 8) Aprovação de Projetos e Eventos; 9) Assuntos Gerais. 1.1) Iniciando a reunião, o 18 

professor Eduardo Quintana deu os informes relativos ao Fórum Temático "Atividades Remotas e Híbridas” 19 

realizado no dia de ontem pela PROGRAD com o objetivo de promover reflexões e compartilhar experiências a 20 

respeito de atividades acadêmicas remotas e híbridas. Logo depois, o professor Maurílio Lima Jr., que também 21 

esteve presente no mesmo Fórum, acrescentou que alguns cursos já sinalizaram que voltarão em regime 22 

híbrido no próximo semestre (a partir de outubro), embora o retorno às atividades presenciais ainda não seja 23 

obrigatório para toda a UFF. Complementando o informe, o professor Silvio Lima relatou que alguns cursos da 24 

UFF dependem da oferta de suas disciplinas práticas para devido prosseguimento e consequente não retenção 25 

de seus alunos, explicando ser essa a principal motivação desse retorno iminente. Ele também informou que a 26 

Direção já está se movimentando para a promoção do retorno seguro às atividades presenciais no Infes 27 
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(provavelmente em modo híbrido no início de 2022) através da elaboração do Plano de Contingência, 28 

confeccionado por GT próprio, com a colaboração de gestores do Instituto e apreciação de toda comunidade 29 

universitária. 1.2) Seguindo os informes, a professora Alexsandra Oliveira compartilhou com os colegas 30 

sobre sua aprovação no Processo Seletivo do PIRPP – Programa de Residência Pedagógica do Curso 31 

de Pedagogia Pádua, informando que a partir de agosto ela assumirá a Coordenação do referido 32 

programa. 1.3) Logo depois, a professora Maria Goretti Rodrigues informou sobre seu interesse para 33 

pedido de licença capacitação, com início previsto para fevereiro do próximo ano, pedindo que fosse 34 

feito o registro nesta ata. 1.4) Em continuidade, o professor Fernando Paiva relatou o andamento dos 35 

trabalhos da Comissão Local para Consulta Eleitoral para Representação Docente do Colegiado de 36 

Unidade do INFES, informando que o Edital retificado foi publicado e enviado para o e-mail de todos 37 

e que a homologação das dez chapas está disponível no boletim de serviço da UFF de número cento e 38 

quarenta e três do dia de três de agosto deste ano, na página dezenove. As próximas fases do processo 39 

ocorrerão todas no mês de agosto da seguinte forma: a consulta eleitoral será realizada entre os dias 40 

dezesseis a dezoito; o resultado da apuração será divulgado no dia vinte; entre os dias vinte e vinte e 41 

cinco serão aceitos os pedidos de interposição de recursos e finalmente, no dia vinte e seis, será 42 

publicado o resultado final. 1.5) Em prosseguimento, a professora Fernanda Insfran compartilhou os 43 

informes referentes à última reunião do CUV, ressaltando sua preocupação com a questão da grande 44 

evasão de alunos no último semestre, relatada pelo Reitor na referida reunião. Ela também mencionou 45 

o agravamento do desafio imposto à Universidade para retorno das atividades presenciais, tendo em 46 

vista a recusa veemente de alguns alunos à vacinação contra a COVID. 1.6) A seguir, o professor Júlio 47 

César Pereira dividiu com os colegas o resultado de uma pesquisa de amostragem, feita pelo aluno Luiz 48 

Paulo Rodrigues da Silva, para o Projeto de Pesquisa “Trama” (um projeto que visa disponibilizar 49 

conhecimento acadêmico através de mídias sociais). A pesquisa foi feita com alunos do curso de 50 

Educação do Campo, através de formulários elaborados por psicólogos, e revelou que oitenta porcento 51 

dos alunos participantes sentiram “muito fortemente” o impacto da Pandemia. O professor revelou sua 52 

preocupação com o resultado e solicitou que esses dados fossem levados ao GT de acolhimento para 53 

algum tipo de encaminhamento, de forma a oferecer apoio a esses mesmos estudantes. 1.7) Assumindo 54 
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a palavra, a professora Paula Habib fez os informes sobre a última reunião do CEPEX, destacando que 55 

foi aprovado em caráter de urgência uma flexibilização do calendário para colação de grau, em função 56 

da realização do ENADE neste ano. Em breve a resolução será publicada em Boletim de serviço. 1.8) 57 

Seguindo, a professora Rossana Papini também manifestou seu interesse para pedido de licença 58 

capacitação, pedindo que fosse feito esse registro nesta ata. 1.9) Encerrando os informes, o professor 59 

Eduardo Quintana avisou que a Chefe do DED, da UFF de Angra dos Reis, professora Maína Bertagna, 60 

comunicou via e-mail ao PCH que já fizeram a solicitação, junto à DGLD/CPD, através do processo 61 

23069.003195/2021-93, da prorrogação da homologação do Edital Nº 165/2018, que teve como 62 

aprovado em segundo lugar, no concurso na área de Formação de Professores, o professor Sandro Tiago 63 

da Silva Figueira, professor indicado pela Comissão de substituição da professora Amanda Rabelo para 64 

ocupar sua vaga. 2) Aprovação de atas PCH: 2.1) Encaminhamento: Aprovar a ata PCH número 65 

oitenta e cinco, referente à reunião ordinária departamental realizada no dia sete de julho deste ano. O 66 

documento foi enviado para apreciação dos professores no dia vinte e sete de julho, por e-mail. Em 67 

votação: APROVADA.  2.2) Encaminhamento: Aprovar a ata PCH número oitenta e seis, referente 68 

à reunião extraordinária departamental realizada no dia vinte e um de julho deste ano. O documento 69 

foi enviado para apreciação dos professores no dia vinte e sete de julho, por e-mail. Em votação: 70 

APROVADA. 3) Quadro de Horários 2021/2: O professor Eduardo Quintana deu os informes 71 

referentes aos quadros de horários das Licenciaturas, do curso de Educação do Campo e do curso de 72 

Pedagogia para o próximo semestre. Ele informou que os mesmos serão submetidos à aprovação na 73 

próxima reunião departamental de setembro. 4) Comissão para análise dos documentos e 74 

informações para movimentação de servidor; informes: O professor Maurílio Lima Jr. deu os 75 

informes da Comissão para análise dos documentos e informações para movimentação do servidor 76 

Thiago Santos. Ele explicou que a UFF ainda não tem um procedimento pré-estabelecido para esse tipo 77 

de movimentação, e que a Comissão já solicitou contato da Direção do INF com a PROGEPE para 78 

acompanhamento dessa normatização. Ele acredita que na próxima reunião de departamento a 79 

comissão já poderá emitir parecer de decisão a respeito dessa questão.  5) Estágio Probatório: 80 

Encaminhamento: Aprovar os trinta e dois meses do Estágio Probatório do professor Alen Batista 81 
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Henriques, tendo em vista o parecer favorável à aprovação emitido pela Comissão avaliadora, que foi 82 

lido para a plenária pelo presidente da banca, professor Eduardo Quintana. Em votação: APROVADO 83 

O PERÍODO DE 32 MESES DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DO PROFESSOR ALEN BATISTA 84 

HENRIQUES. 6) Afastamentos: Encaminhamento: Aprovar o afastamento da professora Francisca 85 

Marli Rodrigues de Andrade, no período de vinte e um de outubro de dois mil e vinte e um a vinte e 86 

um de janeiro de dois mil e vinte e dois, para licença capacitação na Universidade de Coruña na 87 

Espanha. Em votação: APROVADO. 7) Substituição da professora Amanda Rabelo nas disciplinas 88 

de Didática (PCH0001): Após discussões, ficou definido que a professora Mitsi Benedito assumirá as 89 

atividades finais do semestre da turma do curso de Computação (3º período L2) e o professor Eduardo 90 

Quintana assumirá as atividades finais do semestre das turmas dos cursos de Ciências Naturais (3º 91 

período - L1) e Física (3º período - L1); 8) Aprovação de Projetos e Eventos: 8.1) Encaminhamento: 92 

Aprovar o projeto de Pesquisa intitulado “Trajetórias da formação de professores no interior 93 

fluminense”, apresentado e coordenado pelo professor Dr. Fernando de Souza Paiva. Em votação: 94 

APROVADO. 8.2) Encaminhamento: Aprovar a continuação do projeto de Extensão “Cartilhas do 95 

LEA”, reapresentado e coordenado pelo professor Dr. Fábio Alves Gomes de Oliveira. Em votação: 96 

APROVADO. 8.3) Encaminhamento: Aprovar o projeto de Pesquisa “Making Connections”, 97 

apresentado e coordenado pelo professor Dr. Fábio Alves Gomes de Oliveira.. Em votação: 98 

APROVADO. 8.4) Encaminhamento: Aprovar o Evento “Setembro Surdo: Os desdobramentos da lei 99 

4909/2020 na educação bilingue para surdos”, apresentado e coordenado pela professora Ma. Isabelle 100 

de Araújo Lima e Souza. Em votação: APROVADO. 8.5) Encaminhamento: Aprovar o Projeto de 101 

Extensão intitulado “Vozes negras na Antropologia: uma introdução à vida e à obra de antropólogas/os 102 

negras/os”, apresentado e coordenado pelo professor Dr. Rolf Ribeiro de Souza.. Em votação: 103 

APROVADO. 8.6) Encaminhamento: Aprovar o Projeto de Pesquisa intitulado “O ensino médico no 104 

Rio de Janeiro (1830-1889)”, apresentado e coordenado pelo professor Dr. Silvio Cézar de Souza Lima. 105 

Em votação: APROVADO. 8.7) Encaminhamento: Aprovar o Projeto de Pesquisa intitulado “Raça 106 

e pensamento social brasileiro no pós-abolição”, apresentado e coordenado pelos professores Dra. 107 

Paula Arantes Botelho Briglia Habib e Dr. Silvio Cezar de Souza Lima. Em votação: APROVADO.                                                                                 108 
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9) Assuntos Gerais: 9.1) Participação em eventos: 9.1.1) Participação da professora Paula Habib  na 109 

coordenação (em conjunto com as professoras Tania Pimenta - COC/Fiocruz - e Gabriela Sampaio - 110 

UFBA) do Simpósio Temático “Artes de curar, pensamento médico e doenças no contexto da 111 

Escravidão e do pós-Emancipação”, no XXXI Simpósio Nacional de História, realizado entre os dias 112 

dezenove e vinte e três de julho do ano corrente. 9.1.2) Participação da professora Rossana Maria 113 

Papini no Lançamento do Livro “Conversas com Kurosawa”, no próximo dia trinta. O Livro foi 114 

produzido pelo Grupo de Pesquisa da PROped/ UERJ  “Currículos Cotidianos, Redes Educativas, 115 

Imagens e Sons” e organizado pela professora Nilda Alves , e conta com um artigo escrito pela 116 

professora Rossana e outras docentes. 9.1.3) O professor Romàn Goldenzweig convidou os colegas a 117 

participarem da “live de apresentação” do PROLIN (Programa de Linguagens e Expressões), que 118 

acontecerá na próxima quarta-feira, dia onze às duas horas da tarde. Eu, Francine Mathias Brum – 119 

SIAPE 2189823, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e por Eduardo Quintana – SIAPE 120 

2642741, Chefe do Departamento de Ciências Humanas. Santo Antônio de Pádua, quatro de agosto de 121 

dois mil e vinte e um.  122 
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