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ATA DA 95ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS (PCH) 
 
No quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas (horário de Brasília), 1 

através da Ferramenta “Google Meet” da Plataforma da Google, aconteceu remotamente a 95ª 2 

reunião do Departamento de Ciências Humanas do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 3 

Superior da Universidade Federal Fluminense. Estiveram presentes na reunião os seguintes 4 

membros: Alen Batista Henriques, Alexsandra dos Santos Oliveira, Ana Paula da Silva, Andréa 5 

Cardoso Reis, Cecília Neves Lima, Cristiana Callai de Souza, Eduardo Quintana, Fernanda Fochi 6 

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

Araújo Lima e Souza, Júlio César Medeiros da Silva Pereira, Leandro Roberto Neves (chefe do 8 

departamento), Leonardo Gama Campos, Maurílio Machado Lima Júnior, Mitsi Pinheiro de 9 

Lacerda Benedito, Pablo de Vargas Guimarães, Regina Lúcia Fernandes de Albuquerque, Rolf 10 

Ribeiro de Souza, Romàn Eduardo Goldenzweig, Paula Arantes Botelho Briglia Habib (subchefe do 11 

departamento), Rossana Maria Papini, Sandro Tiago da Silva Figueira, Silvio Cezar de Souza Lima e 12 

Virgínia Georg Schindhelm. Ausências Justificadas: Diego Chabalgoity, Fábio Alves Gomes de 13 

Oliveira. Professoras em afastamento: Jacqueline de Souza Gomes, Maria Goretti Andrade 14 

Rodrigues, Maristela Barenco Corrêa de Mello e Michelle Lima Domingues. Professora cedida 15 

nesta data: Bernardina Maria de Souza Leal. A pauta da reunião é: 1) Informes; 2) Aprovação da 16 

ata noventa e quatro da reunião ordinária departamental de abril de 2022; 3) Aprovação de 17 

RADs 2021; 4) Progressão Funcional; 5) Projetos e Eventos; 6) Afastamento para pós-doutorado 18 

do professor Pablo de Vargas; 7) Assuntos Gerais. 1) Informes: 1.1) Iniciando a reunião, o 19 

professor Leandro Neves e a professora Paula Habib informaram sobre a publicação de suas 20 

nomeações em boletim de serviço da UFF. O novo chefe do departamento também agradeceu 21 

pela colaboração de todos os decanos que declinaram da função para que ele conduzisse o 22 

departamento durante o período entre o fim do último mandato (04/04/2022) até a publicação 23 

oficial do mandato atual (25/04/2022), período que foi convalidado em boletim de serviço pela 24 

portaria nº 635, de 26/04/2022. 1.2) Ainda com a palavra, o professor Leandro Neves lembrou a 25 

todos sobre a necessidade de envio de atestados médicos pelo SouGov, enfatizando que os 26 

referidos documentos não devem ser mais encaminhados ao Departamento. 1.3) O chefe do 27 

departamento também informou que recebeu um pedido da chapa 2 para Reitoria, para fazer uma 28 

exposição de 10 minutos das suas propostas, e o pedido foi deferido pela chefia, justificando que 29 

as outras chapas teriam o mesmo tempo para apresentarem suas propostas na reunião do 30 

colegiado em junho, desde que fizessem a solicitação ao PCH. 1.4) Em seguida, o professor Silvio 31 

Lima, diretor do Infes, comunicou que a Direção do Infes está providenciando o agendando de 32 

encontros da comunidade acadêmica local com os candidatos das três chapas para a eleição de 33 

reitoria da universidade, que acontecerá ainda este ano. Ele disse que as datas e horários dos 34 
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encontros serão divulgadas em breve pela direção. 1.5) Finalizando sua fala, o professor Silvio Lima 35 

dividiu com todos a vitória do Instituto no último dia 02, quando conseguiu, através de votação, 36 

uma parte da verba disponibilizada pelo Deputado Federal Glauber Braga, numa reunião pública 37 

para escolha de projetos para receber emenda parlamentar do exercício de 2022. 1.6) Assumindo 38 

a fala, a professora Virgínia Schindhelm dividiu com os colegas sobre o ocorrido em relação ao 39 

indeferimento de seu pedido de reembolso das passagens rodoviárias utilizadas para 40 

deslocamento do RJ para Santo Antônio de Pádua, no mês de março de 2022, primeira semana do 41 

início do novo semestre letivo do corrente ano. A alegação do indeferimento foi justificada por 42 

conta da idade (65 anos) que, constitucionalmente, dá direito à gratuidade aos idosos para 43 

bilhetes rodoviários. Entretanto, no caso do deslocamento para exercer atividades na UFF/INFES, 44 

como docente, torna-se inviável conseguir bilhetes com gratuidade pela Viação 1001, única 45 

empresa de transporte rodoviário que atende à região do noroeste fluminense. A professora abriu 46 

um processo no SEI de pedido de reconsideração da decisão proferida e está aguardando o 47 

andamento do processo. A docente também acrescentou que foi preciso alterar o modo de suas 48 

aulas neste semestre, de presencial para remoto, considerando o custo das passagens para 49 

deslocamento e o tempo na espera pela resolução da questão apresentada. Sobre essa fala, o 50 

professor Leandro Neves informou que fez uma consulta à PROGEPE, orientando posteriormente 51 

à professora Virginia Schindhelm em como proceder. Ele entende que essa questão se trata de um 52 

direito e que a conclusão do processo da professora poderia afetar muitas (os) trabalhadoras (es) 53 

da Educação. O professor também comunicou que solicitou do Sindicato um estudo sobre a 54 

questão trazida pela docente, considerando que se trata de um assunto de interesse coletivo. 1.7) 55 

Assumindo a fala, o professor Wilson Madeira filho, candidato à reitoria da UFF, se apresentou e 56 

fez uma fala sobre as propostas da chapa 2 para o pleito, que será realizado ainda este ano na 57 

Universidade. O professor indicou seu interesse em realizar um encontro presencial com os 58 

professores do Departamento em Pádua para ouvi-los melhor e falar mais detalhadamente sobre 59 

suas propostas. 2) Aprovação da ata noventa e quatro da reunião ordinária departamental de 60 

abril de 2022. Encaminhamento: aprovar a ata do PCH número noventa e quatro, referente à 61 

reunião ordinária departamental realizada no dia seis de abril. O documento foi enviado para 62 

apreciação de todos (as) no dia vinte e nove de abril, por e-mail. Em votação: APROVADA. 3) 63 

Aprovação de RADs 2021. Encaminhamento: aprovar o Relatório Anual Docente de 2021 dos (as) 64 

seguintes professores (as): Fernanda Fochi Nogueira Insfran, Maria Goretti Andrade Rodrigues e 65 

Maurílio Machado Lima Júnior. Em votação: APROVADOS. 4) Progressão Funcional: 4.1) 66 

Encaminhamento: aprovar a seguinte formação de banca para avaliação da progressão funcional 67 

horizontal da professora Fernanda Insfran, de Adjunto C3 para Adjunto C4: presidente: professor 68 

Pablo Guimarães; demais membros: professora Paula Habib e professor Silvio Lima. Em votação: 69 

APROVADA. 4.2) aprovar a seguinte formação de banca para avaliação da progressão funcional 70 

horizontal do professor Diego Chabalgoity, de Adjunto C2 para Adjunto C3: presidente: professora 71 

Fernanda Insfran; demais membros: professora Cecília Lima e professor Romàn Goldenzweig. Em 72 

votação: APROVADA. 5) Projetos e Eventos: 5.1) Encaminhamento: aprovar o Projeto e Curso de 73 

Extensão "Formação Básica para Profissionais de Apoio Escolar", realizado pelo Observatório 74 

sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos, coordenado pela professora Dra. Jacqueline de 75 

Souza Gomes, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Guanambi/Bahia, em 2022. 76 

Em votação: APROVADA. 5.2) Encaminhamento: aprovar o Programa de Extensão “Ciclo de 77 

Formação Básica para a Inclusão em Educação, Acessibilidade e Direitos Humanos", realizado pelo 78 
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Observatório sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos, coordenado pela professora Dra. 79 

Jacqueline de Souza Gomes, a realizar-se em 2022 e 2023. Em votação: APROVADO. 5.3) 80 

Encaminhamento: aprovar o Projeto de Extensão “Seminário Michel de Certeau no Jardim das 81 

Delícias (reapresentação)”, coordenado pela professora Dra. Mitsi Pinheiro de Lacerda Benedito, 82 

a realizar-se de 13 de maio de 2022 a 24 de junho de 2023. Em votação: APROVADO. 5.4) 83 

Encaminhamento: aprovar o Projeto de Desenvolvimento Acadêmico “Filosofia Marxista e 84 

Educação Popular”, coordenado pelo professor Dr. Diego Chabalgoity. Em votação: APROVADO. 85 

5.5) Encaminhamento: aprovar a continuidade do Projeto de Pesquisa “Repercussões da 86 

Pandemia do novo Coronavírus nos Aspectos Interacionais das Linguagens Oral e Escrita”, 87 

coordenado pela professora Dra. Andréa Cardoso Reis e pelo professor Dr. Pablo de Vargas 88 

Guimarães, para o período de março de 2022 a dezembro de 2022. Em votação: APROVADO. 5.6) 89 

Encaminhamento: aprovar a continuidade da ação de extensão “Programa de Extensão do LAPIIS 90 

(Laboratório de Pesquisa em Infância, Imaginário e Subjetividades 2022 (Reapresentação)” 91 

coordenado pela professora Dra. Andréa Cardoso Reis e pelo professor Dr. Pablo de Vargas 92 

Guimarães, para o período de março de 2022 a dezembro de 2022. Em votação: APROVADO.  5.7) 93 

Encaminhamento: aprovar a continuidade do Projeto de Extensão “O vírus viralizou nossa língua 94 

2022 (Reapresentação)” coordenado pela professora Dra. Andréa Cardoso Reis e pelo professor 95 

Dr. Pablo de Vargas Guimarães, para o período de março de 2022 a dezembro de 2022. Em 96 

votação: APROVADO. 6) Afastamento para pós doutorado do professor Pablo de Vargas: 97 

Encaminhamento: aprovar o afastamento para pós-doutorado do professor Pablo de Vargas 98 

Guimarães do dia 01/09/22 ao dia 31/08/23, sendo o primeiro período do afastamento 99 

(01/09/2022 a 31/01/2023) realizado no exterior, na Universidade de Genebra (Suíça) e o segundo 100 

período (01/02/2023 a 31/08/2023) realizado no país, no Programa de Pós-graduação em 101 

Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - ProPEd / UERJ. Em votação: APROVADO. 102 

7) Assuntos Gerais: O professor Rolf de Souza informou sobre seu afastamento para participação 103 

em uma oficina com a guarda municipal de Maricá – RJ, sobre o tema “Masculinidade” no dia 104 

30/05/22. Em seguida, a técnica de apoio do departamento, Francine Brum, informou que esse 105 

tipo de afastamento deve ser informado e autorizado pela chefia de departamento oficialmente 106 

via processo SEI. A servidora informou que encaminhará aos professores um e-mail com o link da 107 

página da UFF onde existem informações detalhadas sobre esse processo. Eu, Francine Mathias 108 

Brum, lavrei a presente ata, que será assinada por mim, pelo professor Leandro Roberto Neves, 109 

Chefe do Departamento de Ciências Humanas e pelos demais membros presentes. Santo Antônio 110 

de Pádua, quatro de maio de dois mil e vinte e dois.  111 
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