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ATA N.º 86 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 1 

HUMANAS (PCH). No vigésimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze 2 

horas e trinta minutos, através da Ferramenta “Google Meet” da Plataforma da Google, reúnem-se 3 

remotamente os membros deste Departamento (PCH), sob a presidência do Chefe do departamento, 4 

professor Eduardo Quintana, com a presença dos seguintes docentes: Alen Batista Henriques, 5 

Alexsandra dos Santos Oliveira, Andréa Cardoso Reis, Cecília Neves Lima, Cristiana Callai de Souza, 6 

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

Isabelle de Araújo Lima e Souza, Jacqueline de Souza Gomes, Leandro Roberto Neves, Maria Goretti 8 

Andrade Rodrigues, Maristela Barenco Corrêa de Mello, Maurílio Machado Lima Júnior, Mitsi 9 

Pinheiro de Lacerda Benedito, Pablo de Vargas Guimarães, Rolf Ribeiro de Souza, Román Eduardo 10 

Goldenzweig, Rossana Maria Papini e Virgínia Georg Schindhelm. A pauta única da reunião é: 11 

Providências administrativas pós redistribuição da Professora Amanda Oliveira Rabelo. 1) 12 

Iniciando a reunião, a professora Cristiana de Souza, representando a “Comissão para preenchimento 13 

da vaga de redistribuição do PCH”, instituída na reunião de maio deste ano, leu o parecer emitido e 14 

compartilhou com os colegas um resumo das discussões que foram feitas, os critérios adotados e as 15 

motivações que originaram a decisão de optarem pela chamada de candidato já aprovado em concurso 16 

externo. A Comissão consultou os Departamentos de Ensino da Universidade Federal Fluminense e de 17 

outras Universidades Federais situadas no estado do Rio de Janeiro (UNIRIO e UFRJ), e que tiveram 18 

nos últimos dois anos concursos para área da Educação, obtendo resposta positiva do Departamento de 19 

Educação da UFF-Angra dos Reis (DED/IEAR-UFF). A partir dessa consulta, a comissão foi 20 

informada que o segundo colocado do Concurso de Formação de Professores, Edital 28/2019, ainda 21 

vigente, não havia sido convocado. O candidato em questão, o professor Sandro Tiago da Silva 22 

Figueira, teve seu currículo analisado pelos membros da Comissão e posteriormente seu currículo foi 23 

disponibilizado aos demais professores do Departamento de Ciências Humanas para leitura e análise 24 

do mesmo. Segundo o parecer elaborado pela Comissão, o professor possui currículo compatível para 25 

atendimento do Departamento nas disciplinas às quais a Professora Amanda Oliveira Rabelo vinha 26 

trabalhando (Pesquisa e Prática Educativa – PPE no curso de Pedagogia, e Didática nos cursos de 27 
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licenciatura em Matemática, Física, Ciências Naturais, e Computação). Após a fala da Comissão, e do 28 

Chefe do Departamento, o professor Eduardo Quintana, foi feito o seguinte Encaminhamento: 29 

Aprovar a convocação do professor Sandro Tiago da Silva Figueira, segundo colocado do Concurso na 30 

área de “Formação de Professores”, realizado pela UFF em Angra dos Reis, Edital de abertura número 31 

165/2018, com resultado homologado pelo Edital número 28/2019, para ocupar a vaga 0299875 32 

oriunda da redistribuição da professora Amanda de Oliveira Rabelo, conforme parecer de aprovação 33 

da comissão. Em votação: APROVADO. 2) Encerrando a reunião, o professor Eduardo Quintana 34 

informou que a escolha dos professores substitutos da ex-professora Amanda de Oliveira Rabelo no 35 

semestre atual – em andamento (disciplina de Didática) será feita na reunião ordinária do departamento, 36 

a se realizar no próximo dia quatro de agosto.  Ele acrescentou que, conforme orientação da CPD/UFF, 37 

o código de vaga 299875 ainda não faz parte do quadro da UFF, portanto, a redistribuição ainda não 38 

foi totalmente efetivada. Para tal, serão ainda necessárias a apresentação da docente na outra IFES e a 39 

liberação, via sistema (SIAPENet), do código de vaga pela outra IFES. Eu, Francine Mathias Brum – 40 

SIAPE 2189823, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e por Eduardo Quintana – SIAPE 41 

2642741, Chefe do Departamento de Ciências Humanas. Santo Antônio de Pádua, vinte e um de julho 42 

de dois mil e vinte e um.  43 
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