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ATA N.º 78 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 1 

HUMANAS (PCH). No décimo sexto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, 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 Oliveirs, 5 

Amanda Oliveira Rabelo, Andréa Cardoso Reis, Cecília Neves Lima, Diego Chabalgoity, Fernanda 6 

Fochi Nogueira Insfran, Fernando de Souza Paiva, Francisca Marli Rodrigues de Andrade, Jacqueline 7 

de Souza Gomes, Leandro Roberto Neves, Maria Goretti Andrade Rodrigues, Maurílio Machado Lima 8 

Júnior, Mitsi Pinheiro de Lacerda Benedito, Paula Arantes Botelho Briglia Habib, Pablo de Vargas 9 

Guimarães, Rolf Ribeiro de Souza, Román Eduardo Goldenzweig, Silvio Cezar de Souza Lima e 10 

Virgínia Georg Schindhelm. Professores licenciados, de férias ou afastados nesta data: Bernardina 11 

Maria de Souza Leal, Cristiana Callai de Souza, Fabio Alves Gomes de Oliveira e Maristela Barenco 12 

Corrêa de Mello. A pauta única da reunião é: 1) Redistribuição da professora Amanda de Oliveira 13 

Rabelo para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.1) Iniciando a reunião, o professor 14 

Eduardo Quintana explicou que a professora Amanda Rabelo solicitou ao departamento uma reunião 15 

extraordinária para a aprovação de sua redistribuição para a Universidade Federal Rural do Rio de 16 

Janeiro, tendo em vista a abertura do processo UFRRJ: 23083.067996/2020-18 e a execução dos 17 

primeiros trâmites, incluindo aprovação do pleito da referida professora na ata da nona reunião 18 

ordinária do ano de dois mil e vinte do Departamento de Teoria e Planejamento de Ensino, local de 19 

destino da vaga da professora, que informa sobre a contrapartida de vaga, legitimada pelo código 20 

0299875 (em vacância desde a aposentadoria da professora Célia Regina Otranto). Ele informou que 21 

recebeu uma comunicação por e-mail do professor Bruno Bahia, chefe daquele Departamento, com o 22 

detalhamento do processo. Logo após leu para a plenária a ata mencionada anteriormente. 1.2) Em 23 

seguida, a professora Amanda Rabelo contou que já está em contato com o Departamento de destino 24 

há muito tempo e que tendo reenviado e-mail (na semana passada) somente no último domingo obteve 25 

uma resposta positiva. Ela explicou sobre sua urgente necessidade pessoal da transferência, 26 

considerando sua recente mudança de cidade. 1.3) Logo após, o professor Maurílio Lima Jr. contou de 27 
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sua experiência com processos de redistribuição, alertando sobre a importância de se sinalizar 28 

documentalmente a garantia de que a vaga recebida pela UFF será utilizada no Departamento de 29 

Ciências Humanas. 1.4) Continuando, o professor Leandro Neves falou sobre sua experiência pessoal 30 

com processo de Redistribuição, sugerindo que seja incluída nesta ata o máximo de informação 31 

possível, de forma a agilizar os trâmites que costumam demorar bastante, frisando a sugestão de 32 

transcrever as informações da ata do outro departamento na presente ata. 1.5) Assumindo a fala, o 33 

professor Silvio Lima manifestou sua aprovação à redistribuição da professora Amanda Rabelo, 34 

destacando a necessidade de cumprimento das aulas que ainda serão ministradas pela professora no 35 

próximo semestre de 2020-2, durante a tramitação do processo. Ele acha prudente discutir já na reunião 36 

ordinária departamental de fevereiro a questão do direcionamento da vaga. O professor ainda lembrou 37 

da emergente necessidade do Departamento de professores para a disciplina de “Organização da 38 

Educação no Brasil”. 1.6) A seguir, a professora Cecília Lima, coordenadora do Curso de Pedagogia, 39 

manifestou sua aprovação sobre a redistribuição, considerando a certeza da contrapartida de vaga para 40 

o lugar da professora Amanda Rabelo. 1.7) Finalizando a reunião foi feito o seguinte 41 

Encaminhamento: Aprovar a Redistribuição da professora Amanda Oliveira Rabelo – SIAPE 42 

1891884, para o Departamento de Teoria e Planejamento de Ensino (DTPE), do Instituto de Educação 43 

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). com a condição de envio da vaga de nº 44 

0299875 (vacância gerada pela aposentadoria da professora Célia Regina Otranto) para o 45 

Departamento de Ciências Humanas (PCH) da Universidade Federal Fluminense, em retribuição, pelo 46 

departamento de Teoria e Planejamento de Ensino da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 47 

UFRRJ. Em votação: APROVADA. Eu, Francine Mathias Brum – SIAPE 2189823, lavrei a presente 48 

ata, que será assinada por mim e por Eduardo Quintana – SIAPE 2642741, Chefe do Departamento de 49 

Ciências Humanas. Santo Antônio de Pádua, dezesseis de dezembro de dois mil e vinte. Francine 50 

Mathias Brum ___________ Eduardo Quintana_______________. -----------------------------------------51 
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