1

ATA N.º 90 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

2

(PCH). No primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, através da

3

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

4

Departamento (PCH), sob a presidência do Chefe do departamento, professor Leandro Roberto

5

Neves, com a presença dos seguintes docentes: Alen Batista Henriques, Alexsandra dos Santos

6

Oliveira, Andréa Cardoso Reis, Cecília Neves Lima, Cristiana Callai de Souza, Diego Chabalgoity,

7

Fernanda Fochi Nogueira Insfran, Fernando de Souza Paiva, Isabelle de Araújo Lima e Souza,

8

Jacqueline de Souza Gomes, Leonardo Gama Campos, Maristela Barenco Corrêa de Mello, Maurílio

9

Machado Lima Júnior, Michelle Lima Domingues, Mitsi Pinheiro de Lacerda Benedito, Pablo de

10

Vargas Guimarães, Paula Arantes Botelho Briglia Habib, Rolf Ribeiro de Souza, Romàn Eduardo

11

Goldenzweig, Rossana Maria Papini, Sandro Tiago da Silva Figueira, Silvio Cezar de Souza Lima e

12

Virgínia Georg Schindhelm. Professor convidado: Vitor M. R. do Nascimento (professor do

13

Departamento PEB). Ausências Justificadas: Ana Paula da Silva, Eduardo Quintana, Fábio Alves

14

Gomes de Oliveira, Francisca Marli Rodrigues de Andrade, Maria Goretti Andrade Rodrigues.

15

Professora cedida nesta data: Bernardina Maria de Souza Leal. A pautada reunião é: 1) Informes; 2)

16

Escolha de nome para concessão de título de Doutora Honoris Causa 2021; 3) Aprovação da ata

17

89 da reunião departamental de novembro de 2021; 4) Aprovação do calendário das reuniões

18

departamentais ordinárias de 2022; 5) Projetos e Eventos; 6) Monitoria; indicação de

19

coordenador para 2022; 7) Aprovação de RAD 2021; 8) Progressões; 9) Estágio Probatório; 10)

20

Concursos e Seleções; 11) Comissão para análise de Documentos e Informações para

21

Movimentação de servidor para o PCH; informes; 12) Procedimento para recepção e

22

tratamento de pedidos externos em caso de vaga ociosa; Encaminhamentos; 13) Comissão de

23

Afastamentos dos professores do PCH; Informes; 14) Afastamentos; 15) Assuntos Gerais. 1.1)

24

Iniciando a reunião, o professor Leandro Neves informou sobre a reunião extraordinária do PCH que

25

acontecerá no próximo dia quinze, às dez horas da manhã, com o objetivo de resolver as demandas

26

pendentes e urgentes do departamento e daquelas que não puderem ser apresentadas nesta reunião,

27

considerando a pauta extensa. 1.2) Ainda com a palavra, o professor informou sobre a sua intenção
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28

de se candidatar para continuar na gestão do Departamento, no próximo processo eleitoral para a

29

chefia do PCH, expressando sua gratidão e motivação diante das mensagens de satisfação e apoio que

30

vem recebendo dos colegas no último mês. Ele passou a palavra para a professora Paula Habib, que

31

concorrerá como subchefe na mesma chapa. Ambos se colocaram à disposição de todos para ouvir

32

sugestões e demandas e expressaram apoio prévio, inclusive com a anulação da chapa, caso outros

33

colegas desejem concorrer pela função. 1.3) Continuando os Informes, o professor Leandro Neves

34

solicitou aos colegas que os pedidos de férias sejam feitos preferencialmente no início ou no final de

35

cada mês, informou que durante um determinado período, período esse do fechamento da folha de

36

pagamento, o sistema não permite que ele realize a homologação das solicitações. Ele também

37

informou que, excepcionalmente, considerando o período diferenciado que vivemos, as

38

homologações de férias solicitadas para o mês de janeiro e fevereiro (período letivo) estão sendo

39

realizadas. 1.4) Assumindo a palavra, o professor Rolf de Souza informou que não é mais Assessor

40

de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da Universidade Federal Fluminense (AFIDE/UFF) e

41

parabenizou a professora Ana Paula da Silva, que foi a docente designada para o cargo na nova

42

gestão. 1.5) Em seguida, o professor Silvio Lima manifestou seu contentamento pela continuação da

43

gestão da AFIDE por uma docente do INF, pela importante representatividade do INFES nas questões

44

étnico raciais, de cotas, de currículo inclusivo, e de diversidade na nossa universidade que essa

45

função traz. 1.6) Ele também comunicou sobre a reunião do CUV, realizada nesta data, onde foi

46

aprovada a obrigatoriedade de porte do “passaporte da vacina” para o acesso público aos ambientes

47

da UFF. O professor afirmou que ainda não foram deliberados os detalhes de como e por quem será

48

feita a inspeção e das providências que serão dadas no caso de ausência do documento, acrescentando

49

que a ordem será posta em prática, assim que regulamentada, nas dependências do INFES. Ainda

50

sobre a reunião do CUV, a professora Paula Habib deu informes sobre o processo de curricularização

51

da extensão, encorajando os colegas a participarem da consulta pública para elaboração participativa

52

da minuta da extensão, através do link: https://www.uff.br/?q=consulta-publica-sobre-minuta-de-

53

resolucao-cepex-2022. Em seguida, a professora Fernanda Insfran complementou os informes sobre a

54

mesma reunião, detalhando a discussão sobre a questão do “passaporte da vacina”. Ela manifestou
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55

seu apoio à decisão, que considerou como uma garantia sanitária de um retorno seguro às atividades

56

presenciais. 1.9) Continuando sua fala, a professora Fernanda Insfran divulgou o evento “Um Natal

57

Acolhedor”, desenvolvido pelo GT acolhimento, sob a sua coordenação e dos colegas Fábio Oliveira

58

e Margarida dos Santos Pacheco (do PEB/INF), que está sendo transmitido pelo canal da UNITV no

59

“YouTube”. As apresentações estão sendo gravadas e disponibilizadas posteriormente, para aqueles

60

que não puderem assistir ao vivo. A programação completa do evento está no site do INFES, na

61

página principal. 1.10) Encerrando os informes, a professora Alexsandra Oliveira informou que, na

62

condição de associada da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação

63

(ANFOPE), foi indicada a representar a ANFOPE no Fórum Estadual Permanente de Apoio à

64

Formação dos Profissionais da Educação Básica do Estado do Rio de Janeiro (FEPAF). 1.11) A

65

professora também solicitou o registro nesta ata de sua atuação como Coordenadora do projeto

66

“Sistemas Municipais de Educação: Interfaces entre a Legislação e o Cotidiano da Escola na

67

Pandemia COVID – 19”, aprovado no Edital PIBIC-UFF-2021-2022, da grande área Ciências

68

Humanas, de vigência 2021/2022, iniciado em 01.09.2021. O projeto conta com um bolsista

69

voluntário, o aluno Pedro Paulo de Oliveira Fagundes Junior (do Curso de Pedagogia Pádua). 2)

70

Escolha de nome para concessão do título de Doutora Honoris Causa 2021: O professor Vitor M.

71

R. do Nascimento (do PEB/INF) fez uma breve apresentação do trabalho e vida de Maria Beatriz

72

Nascimento, convidando os colegas a aprovarem a apresentação do nome da historiadora para

73

receber o título de Doutora Honoris Causa da UFF. O referido prêmio é destinado à personalidade

74

que se tenha distinguido pelo saber ou destaque na sua atuação profissional, cultural ou científica. O

75

professor Silvio fez um discurso, apontando que o INFES é o Instituto da UFF que concentra o maior

76

número de docentes negros e que a indicação do título “Honoris Causa 2021” à professora Maria

77

Beatriz Nascimento é uma reparação e reconhecimento da produção intelectual e cultural da mesma.

78

Encaminhamento: aprovar a escolha da historiadora Maria Beatriz Nascimento, falecida na década

79

de 90, para receber título de Doutora Honoris Causade 2021 pela UFF. Em votação: APROVADO.

80

3) Aprovação da ata oitenta e nove da reunião departamental de novembro de 2021:

81

Encaminhamento: aprovar a ata do PCH número oitenta e nove, referente à reunião ordinária
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82

departamental realizada no dia três de novembro. A mesma foi enviada para apreciação dos

83

professores no último dia onze, por e-mail. Em votação: APROVADA. 4) Aprovação do calendário

84

das reuniões departamentais ordinárias de 2022: Encaminhamento: aprovar o calendário de

85

reuniões ordinárias do PCH 2022 com as seguintes datas: nove de fevereiro, nove de março, seis de

86

abril, quatro de maio, primeiro de junho, seis de julho, três de agosto, quatorze de setembro, cinco de

87

outubro, nove de novembro e sete de dezembro. Em votação: APROVADO. 5) Projetos e Eventos:

88

5.1) Encaminhamento: aprovar o projeto de Pesquisa “Direito à Moradia: estudo sobre processos de

89

mobilização comunitária e de luta pela moradia popular no centro da cidade do Rio de Janeiro”,

90

coordenado pela professora Dra. Michelle Lima Domingues. Em votação: APROVADO. 5.2)

91

Encaminhamento: aprovar a realização do Projeto de pesquisa “Indicadores Educacionais sobre

92

Educação Especial na Educação Básica: estudo sobre acesso, permanência e perfil de estudantes

93

público alvo da Educação Especial no município de Maricá/RJ”, a ser desenvolvido pela docente

94

Dra. Jacqueline de Souza Gomes durante estágio pós-doutoral na Universidade Federal Rural, entre

95

25/03/2022 a25/03/2023. Em votação: APROVADO. 5.3) Encaminhamento: aprovar a

96

continuidade do grupo de pesquisa “Observatório sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos”,

97

coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: APROVADO. 5.4)

98

Encaminhamento: aprovar a realização do Projeto de Extensão e Curso de extensão “Formação

99

Geral para a Inclusão e Direitos Humanos: inclusão escolar para além da Educação Especial”,

100

coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes, por meio do grupo de pesquisa

101

“Observatório sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos” para o período de 2022/ 2023. Em

102

votação: APROVADO. 5.5) Encaminhamento: aprovar a realização do Grupo de estudos “Infâncias

103

e Diversidade”, coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes, por meio do projeto de

104

pesquisa “Observatório sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos” para o período de 2022/

105

2023. Em votação: APROVADO. 5.6) Encaminhamento: aprovar a realização do Projeto de

106

Pesquisa e Grupo de Estudos “Subjetividades, Aprendizagem e Diagnósticos: estudos à luz da

107

Sociologia do Diagnóstico”, coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes, por meio

108

do projeto de pesquisa “Observatório sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos” para o
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109

período de 2022/2023. Em votação: APROVADO. 5.7) Encaminhamento: aprovar a realização do

110

Projeto de Pesquisa e Grupo de Estudos “Estudos Críticos sobre Deficiência”, coordenado pela

111

professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes, por meio do projeto de pesquisa “Observatório sobre

112

Inclusão em Educação e Direitos Humanos” para o período 2022/ 2023. 5.8) Encaminhamento:

113

aprovar a realização do Evento de extensão “II Encontro de Pesquisadores/as e Colaboradores/as do

114

Observatório sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos”, coordenado pela professora Dra.

115

Jacqueline de Souza Gomes, por meio do projeto de pesquisa “Observatório sobre Inclusão em

116

Educação e Direitos Humanos” para o período de 2022/ 2023. Em votação: APROVADO. 5.9)

117

Encaminhamento: aprovar a realização do Curso de extensão “O Brincar Inclusivo”, coordenado

118

pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes, por meio do projeto de pesquisa “Observatório

119

sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos” pelo período de 2022/ 2023. Em votação:

120

APROVADO. 5.10) Encaminhamento: aprovar a realização do Projeto de Extensão e Curso de

121

extensão “Inclusão Escolar com o Direito”, coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza

122

Gomes, por meio do projeto de pesquisa “Observatório sobre Inclusão em Educação e Direitos

123

Humanos” pelo período de 2022/ 2023. Em votação: APROVADO. 6) Monitoria; indicação de

124

coordenador para 2022: Após as colocações dos professores Romàn Goldenzweig, Diego

125

Chabalgoity e Fernanda Insfran (ex coordenadores de monitoria do PCH) sobre os desafios da

126

coordenação de Monitoria e, considerando a impossibilidade de participação da professora Jacqueline

127

Gomes – atual coordenadora (por motivos de instabilidade na internet) das discussões a respeito da

128

possibilidade de uma gestão conjunta do cargo, o professor Leandro Neves fez o seguinte

129

encaminhamento: aprovar o adiamento da discussão de escolha de novo coordenador de monitoria

130

2022 para o PCH para a reunião extraordinária do PCH do dia quinze de dezembro, com o objetivo

131

de buscar junto à professora Jacqueline Gomes, bem como aos órgãos técnicos competentes, as

132

informações para atendimento à sugestão de compartilhamento do referido cargo, conforme sugestão

133

apresentada pelo prof. Roman Goldenzweig e pelos demais ex coordenadores de monitoria do

134

departamento. Em votação: APOVADO. 7) Aprovação de RAD 2021: Encaminhamento: aprovar

135

o RAD 2021 parcial da professora Alexsandra dos Santos Oliveira para fins de instrução de processo
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136

de

finalização

de

Estágio

Probatório.

Em

votação:

APROVADO.

8)

137

Encaminhamento: aprovação da banca de avaliação da progressão da professora Michelle

138

Domingues (de Adjunto C2 para Adjunto C3) com a seguinte formação: professor Romàn Eduardo

139

Goldenzweig (presidente), professora Cecília Lima e professor Alen Henriques. Em votação:

140

APROVADO. 9) Estágio Probatório: Encaminhamento: aprovar o período de Estágio Probatório

141

do professor Fernando de Souza Paiva, considerando o parecer favorável de 32 meses apresentado

142

pelo professor Diego Chabalgoity, presidente da banca de avaliação. Em votação: APROVADO O

143

PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO (32 MESES) DO PROFESSOR FERNANDO DE SOUZA

144

PAIVA. 10) Concursos e Seleções: 10.1) Encaminhamento: aprovar a abertura de processo seletivo

145

para professor substituto ou temporário (1 vaga), classe “Assistente”, nível I, regime 40 horas, área

146

de conhecimento “Educação”, para preenchimento da vaga 850745, da professora Bernardina Maria

147

de Sousa Leal (SIAPE 1307431), considerando a cessão da referida professora para a Defensoria

148

Pública da União, conforme DOU de 15 de julho de dois mil e onze e processo da UFF número

149

23069.003242/11-27. A qualificação exigida para o preenchimento da vaga será: Graduação:

150

Licenciatura. Mestrado: Educação, ou Ensino, ou Linguagens e Áreas correlatas. Doutorado: Não

151

exigido. Os pesos específicos das provas e do Currículo: Prova Escrita: peso 1, Prova Didádica: peso

152

2, Currículo: peso 1. Em votação: APROVADA. 10.2) Aprovar a seguinte formação de banca para o

153

processo seletivo para professor substituto na área de Educação (aprovado no item anterior):

154

Presidente da banca: professora Maria Goretti de Andrade Rodrigues. Demais membros Titulares:

155

professora Cecília Neves Lima e professora Isabelle de Araújo Lima e Souza. Membros Suplentes:

156

professora Alexsandra dos Santos Oliveira e professor Leandro Roberto Neves. Em votação:

157

APROVADA. Considerando o avançar da hora, o professor Leandro Neves informou a necessidade

158

do adiamento dos pontos de pauta restantes para a reunião extraordinária do dia quinze de dezembro,

159

com exceção do item 14 (Afastamentos) que trata de aprovação de afastamentos cujos processos

160

obedecem a prazos curtos, e que dependem desta ata para viabilidade. Considerando o exposto, o

161

chefe de departamento fez o seguinte encaminhamento: Antecipar o item 14, que passará a ser o

162

item 11 da pauta e adiar os demais assuntos para apresentação na reunião extraordinária do PCH de
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163

quinze de dezembro. Em votação: APROVADO. Com essa aprovação, a ata da reunião passou a ser

164

a seguinte: 1) Informes; 2) Escolha de nome para concessão de título de Doutora Honoris Causa

165

2021; 3) Aprovação da ata 89 da reunião departamental de novembro de 2021; 4) Aprovação do

166

calendário das reuniões departamentais ordinárias de 2022; 5) Projetos e Eventos; 6)

167

Monitoria; indicação de coordenador para 2022; 7) Aprovação de RAD 2021; 8) Progressões; 9)

168

Estágio Probatório; 10) Concursos e Seleções; 11) Afastamentos e 12) Assuntos Gerais. Em

169

continuação: 11) Afastamentos: 11.1) Encaminhamento: aprovar o afastamento da professora

170

Michelle Lima para usufruto de licença capacitação entre os dias primeiro de abril de dois mil e vinte

171

e dois e trinta de junho do mesmo ano. Em votação: APROVADO. 11.2) Encaminhamento: aprovar

172

o afastamento da professora Maristela Barenco Corrêa de Mello para usufruto de sua licença

173

capacitação no período de primeiro de março de dois mil e vinte e dois e primeiro de junho do

174

mesmo ano. Em votação: APROVADO. 12) Assuntos Gerais. 12.1) Participações em Eventos

175

informadas: 12.1.1) Apresentação de trabalho pelo professor Sandro Tiago Figueira no “V

176

Congresso Nacional de Formação de Professores - V CNFP” promovido pela Unesp, que ocorrerá de

177

forma online nos dias 24 a 26 de novembro. 12.1.2) Apresentação de trabalho pela professora

178

Virgínia Schindhelm em Rodas de Conversas “Imaginação e criação: o que contam as crianças sobre

179

suas leituras e culturas infantis” construído em parceria com a Profª Drª Maria Luisa Furlin Bampi da

180

UERJ/FFP no “I Encontro da Regional Sudeste sobre o tema Paulo Freire, pesquisa (auto) biográfica,

181

narrar e esperançar a vida”, organizado pela Associação Brasileira de Pesquisa (Auto) Biográfica

182

(Biograph) e pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas – FE/UNICAMP

183

nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, no formato online. Eu, Francine Mathias Brum – SIAPE

184

2189823, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e por Leandro Roberto Neves – SIAPE

185

1514478, Chefe do Departamento de Ciências Humanas. Santo Antônio de Pádua, primeiro de

186

dezembro de dois mil e vinte e um. Francine Brum ____________Leandro Neves _____________.
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